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ABSTRACT 
Hedén, A. 2017. The usage of public space. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 
Uppsala universitet.   
 
This paper examines the different components and usage of today’s urban public spaces. During the process I 
have used three different methods. First I made some studies of how public spaces have been used from a 
historical perspective. The aim was to get a better, broader understanding of the basics. Then, to examine the 
usage of a public space, Uppsala Central Railroad Station was chosen as the specific area of interest. The 
railroad station has then been observed and the result thoroughly analysed. The study has then been 
complemented by quantitative interviews with three key individuals that has been, or are active in the shaping of 
Uppsala Central Station as a public space.     
By doing this research of this public space I´ve come to the conclusion that public spaces are full of complexity 
and that its formations can vary in many different ways. When studying Uppsala Central Railroad Station I´ve 
come to the conclusion that it is a public space with many different usages and components such as a place for 
commerce, integration and a foundation for expressing democracy. A major conclusion from the study is that to 
keep a public space open to use from all different aspects, it takes common planning and corporation from all 
involved parties from the very beginning when planning and constructing a public space.   
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1. INLEDNING 
Hur många offentliga rum har du passerat igenom idag? Förmodligen många fler än du är 
medveten om. Begreppet offentligt rum ringar in mycket i vår miljö, gator, torg, parker, öppna 
områden i gallerior och outnyttjade gränder. Platserna finns runt om i vår stad som arenor för 
det vardagliga livet (Mitchell 2003). Ofta använder vi offentliga rum utan att vi reflekterar 
över det, en typ av allmän plats (Olsson & Wikström 2012). Vi tar det offentliga rummets 
existens för givet. Under de senare åren har denna ”allmänhetens sfär” blivit allt mer 
förändrad och det offentliga utrymmet privatiseras i form av butiker och andra kommersiella 
verksamheter i anslutning till dessa (Åberg, sydsvenskan 2007). De offentliga platserna 
kommersialiseras alltså i större utsträckning, bland annat genom privatisering (Varna 2016).  
Vad innebär det förändringstryck i form av olika aktörer, värderingar, funktioner och 
utformningar som det offentliga rummet befinner sig i just nu? Och hur påverkas rummets 
existens av dessa möjliga hot? 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som utgör ett offentligt rum i dagens 
stadsmiljö. Det offentliga rummet kopplas ofta samman med att vara ett ”allmänt område” 
och vi reflekterar sällan över dess funktion eller tillgänglighet. Jag vill utifrån ett valt 
offentligt rum undersöka hur detta är konstruerat, hur det förvaltas, och hur det används och 
uppfattas av olika aktörer. Genom att välja ett offentligt rum kommer detta sedan att 
analyseras via vald teori och egen empiri. För att uppnå mitt syfte kommer jag att använda 
mig av följande frågeställningar; 
 

• Vilka funktioner har det offentliga rummet? 
• Vem (vilka aktörer) tar ansvar för det offentliga rummets fortlevnad, och hur utövas 

detta ansvar? 
• Vilka eventuella krafter eller processer utmanar det offentliga rummets fortsatta 

existens, och med vilka konsekvenser för det offentliga rummets funktion i samhället? 
 
 

1.2 Avgränsning 
Det finns flera olika typer av offentliga rum och miljöer och det finns inte möjlighet att 
undersöka alla dessa i denna uppsats. Därför har avgränsningen skett genom att se till ett 
aktuellt offentligt rum i den urbana miljön, nämligen centralstationsområdet i Uppsala. Denna 
plats har sedan observeras utifrån ett begränsat antal kriterier i syfte att göra en mer fokuserad 
studie än vad som hade varit möjligt vid val av ett stort antal kriterier. Offentliga rum har ofta 
många delaktiga aktörer som ansvarar för olika parter eller genomföranden. Detta har 
avgränsats genom att välja tre respondenter som anses relevanta för uppsatsens syfte och 
representativa som aktörer för att hantera olika aspekter av det offentliga rummet. Att 
avgränsa ett offentligt rum, som centralstationsområdet i Uppsala, är svårt eftersom det 
offentligas yttre gräns sällan är tydlig.  
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När jag i uppsatsen talar om stationsområdet avser jag området mellan Kungsgatan i 
sydväst, Stadshuset i nordväst, Stationsgatan i nordöst, och Bäverns gränd i sydöst. Fokus 
ligger emellertid på området mellan stationshuset och Kungsgatan, samt på Centralpassagen. 
Verksamheter, bostäder eller platser i anslutning till området utanför gränsdragningen 
kommer inte att undersökas närmare.  

Stationsområdet har funnits i många årtionden men uppsatsen kommer att behandla 
områdets användning idag. Historia om offentliga rum och bakgrund till stationsområdet 
kommer dock att lyftas fram då jag anser detta relevant för att få en bättre inblick i det valda 
offentliga rummet. 

 
1.3 Disposition  
Uppsatsens disponeras på följande sätt: Efter inledningskapitlet redovisas de olika metodval 
som ligger till grund för genomförandet av uppsatsen. Här presenteras och motiveras även de 
komponenter som utgör den egna empirin. Efter detta avsnitt följer en litteraturgenomgång 
där fokus ligger på att skapa en bakgrund och förståelse för begreppet offentligt rum samt 
plats och hur dessa tolkas av olika centrala teoretiker och forskare.  

Därefter redovisas observationerna och egen empiri i förhållande till ett valt offentligt 
rum. I kombination med teori och egen empiri samanställd från observationer och intervjuer, 
har sedan en analys utförts i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutsatserna 
presenteras sedan i det avslutande kapitlet. Den materiel som använts i form av egen empiri 
finns tillgänglig som bilagor i slutet av uppsatsen.  

 
2. METOD 
Detta avsnitt redogör för de metoder som använts för att besvara uppsatsen syfte och 
frågeställningar. Eftersom uppsatsen undersöker hur det offentliga rummet används och 
fungerar har ett antal observationer av den offentliga platsen (stationsområdet) och tre 
kompletterande intervjuer genomförts. Material rörande den observerade platsen, så som 
planförslag och information kring genomförandeprocessen har undersökts för att skapa en 
bredare bild av området och dess historia. 

  
2.1 Val av metod  
Uppsatsen baseras på en kvalitativ ansats, vilket innebär att undersökningen fokuserar på det 
offentliga rummets mening och innebörd snarare än att förklara det offentliga rummet utifrån 
exempelvis mätbara samband. Detta är ett medvetet val eftersom den kvantitativa forskningen 
snarare trycker på en större mängd av insamlade data i form av siffror, vilket inte anses vara 
relevant för att besvara det formulerade syftet i denna uppsats (Bryman 2011. s40-41).  

I uppsatsen har tidigare forskning som gjorts inom ämnet studerats för att sedan 
kompletteras med egen empiri bestående av intervjuer och observationer. Den kvalitativa 
forskningen utgår ifrån ett tolkande synsätt vilket har använts när teorier och tidigare 
forskning studerats.  



 
7 

 

När en kvalitativ metod används lämnar det större tolkningsutrymme för respondenterna, 
som i detta fall har intervjuats (Bryman 2011).  

Att genomföra en fallstudie i form av observation ansågs i detta sammanhang relevant för 
att undersöka hur rummet används i dagens vardagliga liv. Fallstudie är en typ av metod som 
går ut på att studera ett specifikt fall. Det innebär en intensiv och detaljerad studie av utvald 
plats, som ett samhälle eller ett köpcentrum (Bryman 2011, s74). Att genomföra en 
observation utifrån teori byggd på tidigare forskning, samt komplettera den med flera 
intervjuer som specifikt rör platsen som observerats anses varit passande eftersom det ger en 
stabil och faktisk bakgrund avseende området.  

Det är viktigt att komma ihåg att det vid intervju och andra metoder sker en tolkning av 
all fakta som uppkommer. Därför blir sammanställning av fakta från intervjuerna och 
observationerna alltid en tolkning utifrån författarens perspektiv (Lantz 2013, s.87). 

 
2.1.1 Litteraturanalys 
Som grund för uppsatsen ligger en litteraturanalys vilket innebär att en studie av befintlig 
forskning och litteratur på området har genomförts (Bryman 2011, s.97-102). Denna 
litteraturanalys har utgått ifrån ett antal forskare och teoretiker och deras uppfattning om 
begreppet plats och offentligt rum. En analys av tidigare forskning som gjorts på området 
anses relevant för att få en förståelse för vad rummet har för funktioner, användning och 
betydelse i ett samhälle. Det är viktigt att i en litteraturstudie vara kritisk utifrån vilka källor 
som används och vara medveten om att inte all fakta som finns kring ämnet belyses (Bryman 
2011). Det är relevant att ha i åtanke att vissa av teorierna som presenteras i uppsatsen är från 
forskare med förankringar i andra länder än i Sverige, som USA och England och därför blir 
tolkningar när dessa sätts i perspektiv till Sverige och inte minst i relation till den valda 
platsen i uppsatsen. Detta beror på att offentliga rums betydelse och innebörd kan variera 
mellan länder och kulturer. Rollen som ett offentligt rum har ur ett svenskt perspektiv är 
kanske inte helt överensstämmande med ett offentligt rum i ett annat land och kultur.  

 
2.2 Urval  
Nedan presenteras hur urvalet av respondenter till intervjuer och valet av offentlig plats för 
observationerna har gått till.  

 
2.2.1 Val av plats  
Precis som i val av respondent till intervju görs ett urval vid observation. I denna observation 
observeras handlingar och beteende på platsen samt även platsens innehåll och utformning. 
Till urvalet av plats användes bland annat en platsinventering till hjälp för att få en snabb 
uppfattning om platsens fysiska utformning och hur observationerna kunde ske. Urvalet till 
dessa observationer rörde sig om plats och tidpunkt. Denna metod av urval kallas för 
sannolikhetsprincipen (Bryman 2011, s.271). Vanligtvis används den som en slags ram för ett 
slumpmässigt urval. Genom att studera en plats blir dessvärre urvalet inte helt slumpmässigt 
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(Bryman 2011, s.271). Det är enligt Bryman viktigt att observationer sker vid olika tidpunkter 
på dygnet. Detta ger då förhoppningsvis upphov till mindre skevhet i observerandet (Bryman 
2011, s.271).  

Platsen som valts för observationerna är Uppsala stationsområde beläget mitt i city. Detta 
är en offentlig plats, vilket är en av de anledningarna som gjorde att platsen valdes. När en 
offentlig plats skulle användas i studien var tanken att välja en offentlig plats med en central 
funktion. Stationsområdet har en passage, en viadukt, som många använder när de behöver 
korsa spåren för att ta sig till arbete och skola.  Stationsområdet används för pendling och 
resande och är en plats där många möten sker. Eftersom stationsområdet fyller en viktig 
funktion för Uppsala och det är ett offentligt rum valdes denna som studieobjekt. Syftet med 
observationerna var att undersöka hur platsen används och hur den är utformad.   

Beteendeurval användes för att kunna utläsa de beteenden som de observerade 
individerna hade på platsen. Ofta förekommer det registrerande beteendet hos fler individer 
som befinner sig på platsen (Bryman 2011, s.272).  

Eftersom alla observationer utfördes av samma observatör anses den interna reliabiliteten 
gällande hur observationerna tolkas hög (Bryman 2011, s.252).  

Gällande hur observationerna överensstämmer med den teoretiska del som lyfts fram i 
uppsatsen anses den interna validiteten relativt hög eftersom observationsschemat som legat 
till grund har skapats inom ramarna för den teoretiska del som finns i uppsatsen (Bryman 
2011, s. 353). Den externa validiteten innebär i vilken mån observationernas och forskningens 
resultat går att applicera och generalisera på andra fall (Bryman 2011, s.353).  I detta fall 
anses den låg och resultatet anses inte vara överförbar eftersom det utgår ifrån ett väldigt 
specifikt fall.  

 
2.2.2 Val av respondenter   
Det urval som använts för att välja respondenter är ett målinriktat urval. Detta betyder att den 
person som intervjuas anses vara lämplig för att besvara uppsatsens syfte. Syftet ämnar till att 
undersöka offentliga platsers användning och utformning. Med grund i detta genomfördes tre 
intervjuer med tre respondenter som varit delaktiga i planeringen av utformningen av platsen 
eller i dagens verksamhet på platsen. Tanken var att ha ytterligare en intervju men tyvärr fick 
jag kontakt med den respondenten försent.  

Valet av tre respondenter från olika verksamheter och med olika delaktighetsgrad har 
gjorts för att täcka in olika delar och synvinklar samt arbetssätt på platsen. Till den första 
intervjun valdes en respondent från kommunen som varit delaktig i planeringen av 
stationsområdet från början till slut; Owe Gustavsson, numera pensionerad men tidigare 
planarkitekt hos Uppsala Kommun. Den andra intervjun genomfördes med en respondent från 
Jernhuset AB vilka förvaltar och äger terminalbyggnaden på området. Jernhuset är ett statligt 
bolag men som arbetar med sin verksamhet som ett privat bolag. Intervjun genomfördes med 
Jörgen Wästberg som är förvaltare på Jernhusen AB. En av anledningarna till att Jernhuset 
valdes var att de har ansvaret för den största samlingslokalen på platsen samt dess privata 
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styrning av företaget vilket ger en tolkning av det offentliga rummet. Den tredje och sista 
respondenten, Caj Rönnbäck arbetar på Uppsala Länstrafik som utvecklingsledare med 
spårtrafik, infrastruktur och storregional planering. Denna respondent valdes för att de har 
verksamhet på platsen men inte varit delaktiga under hela utformandet av den.  

 
2.3 Intervjuer  
Det finns olika typer av intervjuer att genomföra, i denna uppsats har ett antal 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta innebär att intervjuerna inte har följt några 
specifika frågor utan istället har de utgått ifrån ett antal teman (Bryman 2011, s.267). 
Eftersom undersökningen sökte detaljerade och utformade svar var denna typ av intervju som 
metod bäst lämpad då den ostrukturerade intervjun låter respondenten svara på teman utifrån 
vad denne bedömer är relevant och utifrån dennes kunskap kring området (Bryman 2011, 
s.415). Det som är centralt i dessa typer av intervjuer är att ett samspel finns mellan 
respondent och intervjuare. Samspelet är viktigt för att intervjuaren inte skall styra intervjun 
åt något håll när följdfrågor ställs utifrån de förutbestämda teman. Detta upplevdes utmanande 
eftersom följdfrågor gärna blir vinklade. Det är viktig att komma ihåg att en intervju har ett 
syfte och det är centralt för intervjuaren att få fram de fakta som kan behövas (Lantz 2013, 
s.115).  

Att bli påverkad och att påverkas är möjligt vid en intervju. Detta kallas enligt Lantz 
(2013) som intervjuareffekten (Lantz 2013, s.84). Därför är det viktigt att som respondent och 
författare vara medveten om detta under hela arbetets gång (Lantz 2013). 

Vid utformningen av teman låg syfte och frågeställningar till grund, och det gjorde även 
den teori som utformats och finns att ta del av i uppsatsen. Detta för att säkerställa att 
intervjuerna ringade in det som bedömdes vara relevant för uppsatsen (Bryman 2011, s.419). 
De intervjuguider som användes under de tre olika intervjuerna finns bifogade som bilagor i 
slutet av uppsatsen. Av intervjuguiderna som upprättades skickades en i förväg till en av de 
tre respondenterna så att denne var förberedd på vilka områden intervjun skulle beröra. För att 
respondenten skulle få bättre inblick i uppsatsen presenterades syftet med denna vid varje 
intervju. Detta kan ge respondenten en mer trovärdig anledning att delta (Bryman, 2011, 
s.212). För att säkerställa att så mycket information som möjligt skulle insamlas under 
intervjuerna var målsättningen att varje intervju skulle genomföras ansikte mot ansikte. Detta 
är enligt Kylén den metod som genererar det bästa förutsättningarna för en lyckad intervju 
(Kylén 2013, s.9). Detta var dock endast möjligt under en av tre intervjuerna.  

Den första intervjun genomfördes med representanten från kommunen, Owe Gustafsson, 
planarkitekt över stationsområdet, men som nu gått i pension. Intervjun genomfördes som ett 
samtal mellan respondenten och författaren med intervjuguidens teman som utgångspunkt. 
Detta resulterade i att följdfrågor kunde ställas och det blev därför ett flyt i intervjun. Vid 
denna typ av intervju, ansikte mot ansikte är det lättare att undvika missförstånd och 
tolkningsfel eftersom det går att fråga direkt om något inte uppfattades rätt. Platsen där 
intervjun genomfördes var på ett café, vilket var relativt lugnt under nästan hela mötet. 



 
10 

 

Intervjun spelades inte in, utan antecknades på block med stödord. Det kunde ha varit bra att 
spela in eftersom något kunnat missas (Bryman 2011, s.419). Efter intervjun frågade 
författaren om det var ok att återkomma till respondenten om något skulle missats eller 
missförståtts. Det var ok och det kändes tryggt så att misstolkningar eller faktafel kunde 
undvikas i så hög mån som möjligt. Direkt efter intervjun kompletterades och utvecklades de 
handskrivna anteckningarna på dator.  

Intervju nummer två skedde med Jernhusens förvaltare Jörgen Wästberg. Denna intervju 
skedde via telefon och tog ungefär 30 minuter. Att intervjun skedde via telefon beror på att 
det passade respondenten bäst. Bryman (2011) menar att en telefonintervju har både för- och 
nackdelar. Fördelen här var att jag snabbt fick reda på den information som behövdes, det var 
tid- och kostnadseffektivt eftersom ingen resa krävdes. Intervjun utgick även i detta fall ifrån 
en intervjuguide men denna skickades inte i förhand till respondenten. Detta kunde ha varit att 
föredra då respondenten blivit mer förberedd och kunnat ha möjlighet att följa teman på egen 
hand under intervjuns gång. Precis som tidigare var det ok att återkomma om något skulle 
saknas eller ytterligare frågor dykt upp.  

Det tredje och sista tillfället skedde via mailkontakt med Caj Rönnbäck, vid Uppsala 
Länstrafik. Detta var från början tänk som en telefonintervju då kontakten med Rönnbäck 
kom ganska långt in i uppsatsskrivandet. Först blev jag kopplad till en växel där jag kort fick 
förklara vad samtalet gällde och sedan blev jag kontaktad via mail av respondenten som 
svarade på de frågor jag ställt i växeln och sedan bad mig att ställa de fortsatta frågorna via 
mail. Att ha kontakt via mail anser jag var en utmaning då det inte riktigt blir en konversation 
mellan respondent och intervjuare utan snarare en monolog. Det dröjer även längre tid att få 
svar och även klara upp eventuella missuppfattningar. Det positiva är att det som skrivits finns 
i mailinkorgen och går att läsa vid behov. Den intervjuguide som användes i mail med 
Rönnbäck finns bifogad som bilaga.   

Ytterligare en respondent vilken jag hade kortare mailkontakt med i början av 
uppsatsskrivandet var Ingvar Blomster, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala under planerandet av 
stationsområdet. Jag anser dock inte att detta räknas som en intervju eftersom det var mer av 
en konversation via mail där delar av de fakta som kom fram använts i uppsatsen. 

 
2.4 Observation  
Som metod i undersökningen användes även observationer. Dessa utfördes för att lättare se 
hur en offentlig plats används av individer samt hur den är utformad fysiskt. Syftet med att 
observera var att se hur en offentlig plats används och vilka beteenden och komponenter som 
utgör den. Observationerna genomfördes i november och december månad vilket innebär att 
vädret kan ha påverkat resultatet eftersom två av de tre valda platserna var utomhus samt en 
inomhus (Gehl & Svarre 2013). De två utomhus kan ha varit mindre folk på eftersom det var 
kallt under tillfällena och på samma sätt kan det observerade stället inomhus varit mer folk än 
vanligt på för att det var varmare och under tak. För att göra observationerna så diskreta och 
enkla som möjligt skapades ett enklare observationsschema som användes vid genomförandet.  
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2.4.1 Observationsschema 
Vid skapandet av observationsschemat användes How to Study Public Life (Gehl & Svarre 
2013), Att få svar (Kylén 2004) och Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2011). 
Observationen av stationsområdet i Uppsala genomfördes under tre olika tidpunkter och 
dagar. Under en timma studerades då området från tre utgångsplatser. Platserna 
undersökningen utgått ifrån är; Väntsal inomhus, Viadukt och området kring denna samt 
området kring entrén till centralen. Varje plats observerades 20 minuter i taget och under tre 
olika tillfällen vid olika tidpunkter på dygnet. Enligt Bryman är observationer i tidsintervaller 
den mest användbara metoden vid observation av beteende (Bryman 2011, s.269). 
Tidpunkterna var morgon 8.00-9.00. Lunch 12.30-13.30 och kvällstid 19.30-20.30. Detta för 
att se om användandet av platsen varierade mellan tiderna på dygnet.  

 
2.4.2 Observationens genomförande  
Observationerna som utfördes var planerade observationer. Detta innebär observationer som 
är förutbestämda till vad som skall observeras och i vissa fall vad som skall antecknas (Kylén 
2004, s. 96). Observationerna var av det dolda slaget vilket innebär att observatören innehar 
en dold, eller gömd roll (Bryman,2011, s.380). Genom att inte påvisa att man observerar 
miljön och de handlingar som utförs på platsen undviker man att störa de människor och liv 
som utspelar sig och brukar platsen. Det blir inte någon påverkningsfaktor och risken att de 
observerade anpassar sig utefter observationen är liten (Bryman 2011, s.382). Ibland kan även 
en öppen observation skrämma då människor inser att de är iakttagna, vilket är att undvika 
eftersom det kan påverka resultatet (Bryman 2011, s.381).  

Tillträde till den observerade platsen är avgörande vid observation. Att få tillträde till en 
plats kan ibland vara problematiskt men eftersom observationen var dold och utfördes på en 
offentlig plats behövdes inga tillstånd (Bryman 2011, s.381). En svårighet vid 
observationstillfällena var att föra anteckningar så diskret som möjligt, görs inte detta diskret 
kan observatören enkelt avslöjas eller störa brukarna av platsen.  

Observation av det dolda slaget innebär att de observerade inte kan ge sitt medgivande till 
deltagande. Som observatör går man dessutom in på de observerades privatliv då man för 
anteckningar av beteende på platsen. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke och hantera 
informationen på etiskt korrekt sätt (Bryman 2011, s.382). 

Observatören försökte hålla en passiv roll under observationstillfällena. Detta menar 
Bryman (2011) i vissa fall kan upplevas som svårt då observatören kan bli tvungen att delta i 
händelser under observationens gång. Detta var inte fallet förutom vid ett tillfälle under en av 
observationerna då jag tillfrågades om råd gällande vilket spår ett tåg mellan uppsala-
stockholm skulle gå från. Detta anses inte ha gett någon störning i själva observationen.  
Det var också lätt att smälta in på platsen genom att låtsas vänta in ett tåg eller en person 
(s.391).  
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3. OM OFFENTLIGA PLATSER OCH RUM 
Litteraturgenomgången ämnar till att ge bakgrund och förståelse för begreppen plats och 
offentligt rum. Den resonerar även kring hur dessa platsers fortlevnad kan hotas idag. Detta 
görs genom att lyfta fram ett antal teoretiker och forskare och deras tolkning och användning 
av begreppen. 

 
3.1 Vad betyder begreppen?  
Definitionen av ett offentligt rum utgår i denna uppsats delvis från Nationalencyklopedins 
definition som lyder; offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för 
allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker (Nationalencyklopedin 16-12-
24). 

Begrepp som får ringa in det offentliga rummet i denna uppsats är därför; tillgänglighet, 
öppenhet och allmänhet, vilka kan sägas överlappa varandra. Definitionen antyder att ett 
offentligt rum är öppet för alla och alla har rätt till att bruka det. Plats och offentligt rum är 
begrepp som kan kopplas till varandra, en plats kan ingå i ett offentligt rum och ett offentligt 
rum kan vara en plats. Vad som avgör att en plats klassas och anses vara ett offentligt rum är 
inte helt enkelt att urskilja.  

Ser man till den juridiska betydelsen av ett offentligt rum är det en markyta som i en 
detaljplan beskrivs som ”gata” eller ”park”. Denna typ av plats uppförs i samband med att en 
detaljplan upprättas. Vid de flesta tillfällen är det kommunen som ansvarar och förvaltar 
denna yta, enligt Ingvar Blomster (intervju 2016).  

Det offentliga rummet karaktäriseras av dess öppenhet och som tidigare nämnts, 
tillgänglighet. Mensch menar att det offentliga rummets ytor är en rättighet och en frihet för 
individen (Mensch 2007); det blir ett ställe som erbjuder alla en möjlighet att synas och höras, 
om man vill. 

Begreppet plats är tätt relaterat till begreppet rum men dessa är inte helt enkla att 
definiera eller särskilja. Wikström och Olsson (2012) förklarar begreppen med utgångspunkt i 
bland annat Lefebvres teorier och menar att platser och rum definieras av det sammanhanget 
dessa används i (Olsson & Wikström 2012, s.12). Lefebvre menar att ett rum har flera olika 
sociala funktioner på en och samma gång, och skapas och förändras genom relationen mellan 
dessa. Plats beskrivs av Lefebvre som en aktiv produkt, levande och kreativ, som hela tiden 
utvecklas, som en process. Varje existerande plats anses vara ett resultat av en process, likt ett 
verk eller kanske en nogsamt formad produkt (Merrifield 2000, s.171).  

Begreppet privat kan definieras utifrån forskaren Ali Madanipour som menar att 
begreppet privat och offentligt inte går att skilja helt från varandra (Madanipour 2003, s.39). 
För att ge förståelse för begreppet privat förklaras det i relation till forskaren Ali Madanipours 
definition som lyder; Det privata utrymmet tillhör eller kontrolleras av en individ för den 
individens exklusiva användande, och stänger därmed det offentliga ute” (Madanipour 2003, 
s.41). I uppsatsen är det privata ett företag eller organisation som med marknadsintresse 
kontrollerar eller äger ett utrymme för dess exklusiva användande och riktning till en specifik 
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målgrupp, och genom detta stänger det ”offentliga” ute. De ”offentliga” som stängs ute är i 
denna uppsats vissa målgrupper som inte har möjlighet att konsumera eller bruka delar av de 
offentliga områdena på grund av hur dessa regleras eller hur de är utformade fysiskt (Franzén 
& Hertting & Thörn 2016). 
 

3.2 Rum för demokrati 
För att ett offentligt rum skall vara demokratiskt krävs en slags oförutsägbarhet och en 
oordning. Men grunderna i en demokrati, teoretiskt, bygger på en slags förutsägbarhet, 
planering och rationalisering. Öppenheten och tillgängligheten gör att rummet blir 
demokratiskt (Mensch 2007). Offentliga platser är inte ett nytt fenomen. Det offentliga 
rummets historia sträcker sig långt tillbaka och har sin grund redan i det antika Grekland. Det 
tidigaste exemplet på vad som möjligtvis kan vara ett offentligt rum är den så kallade agoran. 
(Mitchell 2003). Idag kan denna plats liknas vid ett torg och det var den centrala mötesplatsen 
i staden. Här skedde försäljning och handel. Agoran var en plats för ceremonier, politiska och 
kulturella aktiviteter. Eftersom detta var den plats där utbyten och handlingar skedde ansåg 
man Agoran vara en avgörande del i livet i staden och naturligt var detta centrum i samhället. 
Den grekiska Agoran fungerade som ovan nämnt i hög grad som en mötesplats, en plats för 
politiska aktiviteter som kan upprätthålla demokrati men sett till agoran var inte alla välkomna 
att deltaga, kvinnor och slavar saknade rösträtt och det offentliga rummet var inte ämnat för 
alla (Madanipour 2003, s.194-202).  

Författarna menar att offentliga rum i högsta grad är till för det demokratiska behovet i en 
stad, där tillgängligheten spelar en avgörande roll (Franzén, Hertting och Thörn 2016). En 
komplex diskussion där ett offentligt utrymme måste ses genom dess sociala och historiska 
kontext menar Mitchell (2003). Även Hartley beskriver den demokratiska komplexiteten som 
finns i det offentliga rummet och som skapas genom alla möten som händer på platserna 
(Hartley 1992, s.29). En viktig aspekt är därför hur det offentliga tillkommer och hur makten 
på dessa platser är fördelad (Mitchell 2003, s.130-131). Det ekonomiska intresset är det som 
dominerar dagens samhälle där en klass är den som är ledande. Därför är ett intresse för att 
dessa olikheter skall samarbeta och samspela inte existerande och de offentliga rum som skall 
finnas för samhällets invånare är idag skapade och konstruerade av andra intressen istället för 
användning av dess brukare (Lefevbre 1974, s.18).  

Zukin menar att det offentliga rummet är demokratiskt men att det är invånarna i 
samhället med störst inflytande politiskt och ekonomiskt som har störst påverkan på 
formandet av offentlig kultur, som sedan i sin tur styr vem som har rätten att beträda de 
offentliga platserna (Zukin 1995, s.11). Att platser är öppna och tillgängliga kan anses ha en 
demokratisk funktion. En plats för invånare att tillsammans diskutera, reflektera och uttrycka 
sig blir därför en viktig byggsten i demokratiska samhällen (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 
s.15). Värdet av det offentliga rummet är något som allt för ofta idag tas för givet eller inte 
reflekteras över menar Franzén, Hertting och Thörn. 

  



 
14 

 

Detta är oroande eftersom dess existens ligger i fara när städer utvecklas och de offentliga 
rummens demokratiska värde inte blir lika självklar (Franzén & Hertting & Thörn 2016, s.16). 
Det offentliga rummet tappar sin mening för att vi har ett samhälle med medborgare som inte 
längre är aktiva och reflekterande utan styrs av marknadens behov. Genom att privatisera 
offentliga ytor menar Kohn att de enda kvarlevande ytorna som kan användas som arenor i 
staden för det politiska behovet är gator och trottoarer. Från öppen yta till privatiserad yta, 
genom att skapa gallerior anser Kohn liksom fler, att man då verkar missa offentliga ytors 
demokratiska vikt (Kohn 2012, s.464-471 et.al Mitchell & Staeheli 2008).  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är media. Media är en stor och tung komponent i 
det offentliga utrymmet och representeras ofta genom massmedia och reklam. Madanipour 
(2003) diskuterar hur dagen massmedia skickar ut detaljer och handlingar till vem som helst 
som kan vara i det privataste laget. När media får denna makt har den chansen att påverka och 
ibland hota den demokratiska strukturen som ett offentligt rum innehar (Madanipour 2003, 
s.49).  

Att inte alla blir inkluderade i den offentliga platsen hotar dess existens och demokratiska 
funktion. Alla får inte möjlighet att använda arenan för sina uttryck utan det demokratiska 
behovet får stå åt sidan för annat. När rummet dessutom tas för givet och ett icke-
reflekterande sker tappar platsen sin betydelse. Aktörerna i det demokratiska rummet är 
samhällets invånare och alla de som kan påverka utformningen av rummet. Exempelvis 
media, tjänstemän och företag som brukar platsen på sina sätt och för sina fält. För att 
motverka hotet mot rum för demokrati krävs att alla brukare nyttjar rummet i demokratisk 
ordning så att funktionen inte försvinner. 

 
3.3 Rum för integration   
Offentliga rum används ofta som arenor för människans olika behov (Olsson &Wikström 
2012, s.78). Olsson och Wikström menar att det är offentlighetens rum som är en av stadens 
mest grundläggande komponenter. Offentligheten förutsätts av möten mellan okända personer 
vilket sker genom samhällets offentliga platser (Mensch 2007, s.55 & Olsson & Wikström 
2012). Young delar också denna syn på användandet av offentliga platser och menar att 
individen som vistas och brukar det offentliga rummet bör och kan förvänta sig att möta de 
som har annorlunda åsikter och annorlunda synvinklar på livet (Young 2003, s.119).  
Detta menar också Mitchell som säger att det offentliga utrymmet är där vi möts och utbyter 
information, diskuterar och utbyter våra olika erfarenheter (Mitchell 2003, s.131). I det 
offentliga rummet kan de olika traditionerna mötas och samspela eller lära av varandra och 
utvecklas vilket leder till en möjlighet att bryta de barriärer som kan ha skapats mellan 
individer och kulturer (Gaffikin & Mceldowney & Sterrett 2010, et. al. Madanipour 2003, 
et.al Mitchell 2003, et.al Berglund & Jegeby 1998).  

Lefebvre anser att städerna och dess vardagliga utrymmen skall finnas som arenor för att 
uttrycka sig, för umgänge och för nöje och för det vardagliga livet. Plats är alltså enligt 
Lefebvre en arena för process, produktion och liv (Merrifield 2000, s.171).  
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Berglund och Jegeby (1998) diskuterar platser som arenor vilka är centrala som 
mötesplatser för att bygga broar över befintliga barriärer. För att en plats skall främja möten 
har de listat ett antal kriterier av mångfald för utemiljöer som exempelvis torg, gator och stråk 
(Berglund & Jegeby 1998, s.73). Några av dessa kriterier är; Platsen har ett varierat innehåll 
som erbjuder olika aktiviteter, platsen fyller en nytta, platsen är öppen och det är enkelt att 
identifiera om fler är på platsen och att platsen skall vara trevlig och inbjudande för brukare 
(Berglund & Jegeby 1998, s.78).  

Berglund och Jegeby uppmärksammar också att olika människor har behov av olika 
mötesplatser. Det gäller även den fysiska utformningen då vissa kan beträda platser enklare än 
andra (Berglund & Jegeby 1998, s.74).  

Att ha tillgång till staden och dess offentliga rum, möjlighet att använda, leva och skapa 
är en central poäng i livet (Mitchell 2003, s.19). Även om offentliga platser är platser för 
allmänhet som innebär att lika tillgänglighet skall finnas för samhällets individer menar 
Mitchell (2003) att, rätten till att leva, bruka och inneha platser behöver skiljas från rätten till 
att äga en plats. Istället bör fokus läggas vid rätten till att bruka platser i det vardagliga livet. 
Detta blir problematiserat när delar av samhällets offentliga platser i större utsträckning blir 
privatiserade. Det blir tydligt då platser som individer brukat för sina behov inte längre finns 
tillgängliga för alla (s.20-21.)   

Madanipour menar att det konstant är en uppdelning mellan det privata och offentliga, 
som vi matas med i det vardagliga livet, genom exempelvis TV och nyheter ( Madanipour 
2003). Zukin anser att samtidigt som platser är öppna och fria för möten mellan individer 
hotas de eftersom det kan finnas en rädsla för våld och brottslighet. Detta har lett till att 
offentliga platser i större grad övervakas för att öka trygghet vilket samtligt kan hota det 
privata handlandet (Mitchell 2003 et.al Zukin 1995). Övervakning är dock inte den enda 
faktorn som styr över de offentliga platsernas användare och inflytande. Zukin diskuterar den 
offentliga kulturen och menar att den formas och styrs av sociala mönster och koder som 
uppstår genom möten i det vardagliga livet på platser som är offentliga. Rätten att vara på 
dessa platser styrs av kulturen i samhället (Zukin 1995, s.11). 

Ett kriterium som Wikström och Olsson tar fasta på är tillgänglighet (Olsson & Wikström 
2012, s.79). Tillgängligheten till ett rum är central, alltså möjligheten att använda en plats. 
Den kan bestämmas av sociala faktorer, som upprättande av normer vilket kan leda till 
exkludering, inkludering och markering av vem som innehar och äger platsen. Det fysiska 
kriteriet innebär rummets materiella utformning, och frågan om det finns chans för alla att 
fysiskt använda stadens miljöer (Olsson & Wikström 2012, s.79). 

Att reglera det offentliga rummets användning är alltså möjligt att göra på olika sätt, 
bland annat genom uppförande av direkta regler (Franzén & Hertting & Thörn 2016, s.52). 
Delvis är det möjligt genom dess fysiska utformning som styr vem som har tillgänglighet och 
också hur. Placering av rummen och byggnader har en central betydelse och styrs av rummets 
design. Reglering kan också ske genom vilka butiker, restauranger och verksamheter som 
finns i eller i anslutning till rummet, eftersom användning av dessa bygger på konsumtion 
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(Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.53). Ett rums tillgänglighet styrs även av dess sociala 
hierarki, dessa styr vilka beteenden som är accepterade och inte, när vi använder offentliga 
platser (Olsson & Wikström 2012, s.79). 

Bylund (2013) menar att det offentliga rummet bidrar till att staden känns attraktiv och 
trivsam. Attraktiviteten tillkommer ofta genom den kultur som finns på platserna, denna 
kultur visas ofta genom konst och historia som i sin tur bidrar till stadens karaktär och 
identitet som skapar ett intresse för invånare och besökare (Blomster, Ehlin & Sporrong 2013, 
s.26) Eftersom de offentliga rummen ofta påträffas genom passage glömmer många av att 
dessa platser är ställen för rekreation och vistelse (Blomster, Ehlin & Sporrong 2013, s.25)  

Tillgängligheten till det offentliga rummet är en förutsättning för att möten skall kunna 
ske och leda till integration. Detta inger en medvetenhet om de olikheter som finns i 
samhället. När platser är otrygga eller otillgängliga fungerar de inte längre som 
integrationsfält. Aktörerna i detta sammanhang är planerare, verksamhetsägare och individer 
som brukar platser och har inflytande i att forma och använda dem.  

Hotet mot en plats som nyttjas som rum för integration är därför en kombination av 
resultat från andra indirekta hot i form av ökat behov av övervakning samt ökat tryck på att 
privatisera områden genom tillexempel näringslivsverksamhet. Med klokt samspel, 
tillexempel via samplanering kan dock sådant hot vändas till att öka möjligheten till 
integration mellan olika kulturella grupper. 

 
3.4 Rum för marknaden  
Traditionellt har det offentliga rummet även en ekonomisk betydelse. En plats för att sköta 
handel och andra sociala aktiviteter eller behov på (Madanipour 2003, s.194-202). Franzén, 
Hertting och Thörn (2016) anser att de offentliga rummen är viktigt för demokratin men idag 
får detta behov stå åt sidan för att de offentliga arenorna istället används för att sälja staden 
(s.8). Offentliga platser övergår allt oftare från offentlig ägo till privat. Genom kontroll av 
staden sker en slags rensning och städning som styr vilka som får bruka platser och hur dessa 
platser skall se ut, detta ämnar till att öka städers attraktivitet (Zukin 1995, s.25). Genom att 
stadens offentliga platser privatiseras kan detta bidra till att göra staden delaktig på en global 
marknad (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.8).  

Att göra staden och dess rum attraktiva kan ses som ett sätt att sälja staden på, att göra 
staden till ett varumärke. Detta benämns av författarna som Entreprenörsurbanism (Franzén, 
Hertting & Thörn 2016, s.365). Entreprenörsurbanismen tar sin utgångspunkt och måste 
förstås med grund i den så kallade fordismen, vilken är en ekonomisk modell. I denna modell 
kombinerades välfärdsstat, kapitalism och massproduktion vilket ledde till masskonsumtion. 
Dessa var centrala förutsättningar för modellen. För staden och dess utformning innebar detta 
en massproduktion av bland annat bostäder i den modernistiska stilen som exempelvis 
miljonprogrammen som vi ser runt om i Sverige (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.16).  
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Under 1990 talet kommer sedan fordismens kris, och masskonsumtionen innebar inte 
längre en konsumtion av produkter med samma standard och tillgänglighet för alla utan 
istället bygger man sin livsstil kring konsumtion av finare produkter och tjänster. Det 
offentliga rummet får nu en annan innebörd, här samlas invånare som kan konsumera mat och 
dryck på caféer och restauranger (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.16). Denna era kallas 
nyliberalismen eller postfordismen. Som svar på den ekonomiska krisen kommer 
entreprenörsurbanismen. Den tar fasta på att göra städer konkurrenskraftiga och det handlar 
nu om att använda sätten som gör staden försäljningsbar (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 
s.22). Stadens utformning sker inte genom kommun och övergripande planering utan genom 
en kombination av privat, ekonomisk, offentlig och politisk makt, så kallad privatoffentligt 
partnerskap (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.22).  

Man gör staden och dess offentliga rum till ett varumärke. För att göra detta behöver flera 
parter samarbeta. Kommunen och fastighetsägare i staden har bägge centrala roller. För 
kommunen är detta viktigt eftersom att staden, genom dess attraktivitet kan växa och 
utvecklas. Fastighetsägarnas intresse ligger i att samordna de handlare som säljer varor, om 
detta lyckas gynnar det fastighetsägarna eftersom fastigheterna ökar i värde, som i sin tur 
gynnar staden (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.25). 

Entreprenörsurbanismen tar sig idag utryck i det offentliga rummet genom exempelvis 
arkitektur av det mer storslagna och påkostade slaget (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.26). 
Exempel på dessa platser är gallerior, arenor och museum. Zukin benämner detta som en 
”disneyfiering”, och menar att man förskönar och konstruerar platser i staden (Zukin 1995, 
s.50). När staden uppgraderas och förfinas på detta sätt blir det tydligt att den inte byggs för 
alla utan för de som kan och har råd att köpa sig en bostad eller möjlighet att konsumera 
(Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.21). Detta menar också Zukin som argumenterar att i ett 
icke-reflekterande av offentliga platser med utgångspunkten underhållning och konsumtion, 
kan leda till ett samhälle där den offentliga kulturen är privatiserad och reglerad i form av 
exempelvis gallerior (Zukin 1995, s.3).  

Ett mycket vanligt offentligt rum är parker, parker är öppna, utomhus, och ämnade att 
vara tillgängliga för samhället. Även dessa platser påverkas av privatisering, menar Zukin 
som för denna diskussion genom att exemplifiera parker i New York. Dessa offentliga platser 
styrs av dess design, som både utesluter och inkluderar olika invånare. Det är inte bara design 
som styr vilka som får vistas på en plats, utan Zukin pekar i sitt exempel på de offentliga 
parkerna som allt mer liknar fängelse i dess regelverk. Det beskrivs vad som får konsumeras, 
slängas, var det finns möjlighet att sitta och övervakning sker ofta genom vakter som 
patrullerar (Zukin 1995, s.25). Att stänga av och göra de offentliga rummen privatiserade 
menar Mensch blockerar den individuella friheten som det offentliga rummen bör ha (Mensch 
2007).  

Franzén, Hertting och Thörn menar att det offentliga rummet hotas av 
entreprenörsurbanismen, eftersom den riskerar att göra de öppna ytorna till stängda genom att 
privatisera (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.59).  
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Det centrala hotet mot det offentliga rummet är de kommersiella intressena. Det handlar 
om vilka intressen som styr platsen och brukandet av dessa, och hur vi som invånare påverkas 
av dessa intressen. Intressen som att sälja staden, marknadsföra och ekonomisk vinning 
prioriteras eller kombineras. Företag och även planerare är centrala här eftersom det handlar 
om en kombination av privat-offentliga intressen.  

 
3.5 Rum för mobilitet  
Det offentliga rummets utveckling har påverkats av samhällets olika händelser och influerats 
av religiösa, ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Att ha en plats att mötas och integrera 
genom och på för att fylla människans olika behov är viktigt i ett samhälle. Utvecklingen av 
det offentliga rummet har sedan fortsatt på olika sätt. Allt från enkla mötesplatser i de 
medeltida städerna till dagens komplexa planerade platser (Madanipour, 2003, s.194-202). 

1920 kom den modernistiska rörelsen till liv och började influera utformandet av staden 
och synen på mötesplatserna. Dragen för modernismens planering var ett samhälle utformat 
för bilen. I och med denna form av synsätt på samhällets utformning så ansågs det offentliga 
rummets vardagliga betydelse inte ha en viktig roll i staden. Istället planerade man för en ny 
typ av offentligt rum, stora öppna ytor, rena, avskalade och hygieniska och gynnsamma för att 
kunna ta sig fram genom städerna (Berglund & Jegeby 1998, s.37). Dessa platser var inte 
knutna till andra rum i staden och dess funktion var inte ämnad som en mötesplats utan de 
stod ofta tomma. Platserna planerades med ett växande trafikflöde i åtanke och dessa blev 
enligt Madanipour (2003) förlorade utrymmen (Madanipour 2003, s.202).  Detta menar även 
Berglund och Jegeby som skriver i avhandlingen Stadsrum och människorum (1998) att de 
utrymmen som låter transporterna prioriteras hämmar utvecklingen av en levande stad 
(Berglund & Jegeby 1998, s.37). Crang och Thrift menar att vi blir allt mindre knutna till en 
specifik plats och en viss tid (Crang &Thrift 2000, s.16). Synen på en plats och dess betydelse 
är att vi blir allt mindre platsbundna och specifika (Crang & Thrift 2000, s.16). Denna teori 
och tro grundar sig på det snabba moderniserande resandet i Europa under 1800 talet då 
platser blev lättare att nå på kortare tid.  

Vi är inte längre bundna till en plats, istället fortsätter denna utveckling med hjälp av 
högteknologiska maskiner och transporter som gör att platsbundenheten som var viktigt i den 
ursprungliga mötesplatsen blir allt mer avlägsen och kommunikation sträcker sig över tid och 
rum genom den snabbt utvecklade teknologin och massmedia (Crang, & Thrift 2000, s.17). 
Globaliseringen, som tätt sammanhänger med den utvecklade teknologin visar inte bara på en 
mindre bundenhet till plats utan också till identitet och eftersom det inte längre är ett problem 
att ta sig till olika platser i världen influeras samhällen och platser som offentliga rum av nya 
kulturer (Crang &Thrift 2000, s.18). Detta kan skapa barriärer mellan individer och på platser 
vilka kan lösas genom skapandet av offentliga mötesplatser (Gaffikin & Mceldowney & 
Sterrett 2010 et. al. Madanipour 2003 et.al Mitchell 2003 et.al Berglund & Jegeby1998).  

Hoten av denna funktion ligger i att vi blir mindre platsbundna, men samtidigt behöver vi 
en plats att mötas på och integrera genom.  
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Platsen får samspela med bilens prioritering och den teknologi som idag gör att vi kan ta 
oss snabbt och smidigt till de platser vi vill. Aktörerna i denna funktion är inte helt enkla att 
urskilja men bland annat har media och planerare båda viktiga roller att spela i detta. 
Planerare i att utforma platsen utifrån viktiga ståndpunkter och ideal, och media i att indirekt 
påverka rummets brukare.  

 
3.6 Sammanfattning  
Det offentliga rummet tillskrivs alltså många funktioner, några av dessa har redovisats i detta 
avsnitt. En kort historisk bakgrund av själva platsen det offentliga rummet har redovisats. Ett 
sociologiskt perspektiv av plats har reflekterats över och synen av plats som en levande 
process. Rummets tillgång har delats in i fysiskt och normativt, vilket ger olika förutsättningar 
för vem som får beträda och bruka det offentliga rummet.  Användandet av det offentliga 
rummet varierar från individ till individ och det gör även utformandet av platsen (Franzén, 
Hertting & Thörn 2016, s.15). Här får människan tid och chans att uppfylla olika behov, 
socialt, demokratiskt och ekonomiskt (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s.51). De funktioner 
som det offentliga rummet har delats in i är rum för demokrati, rum för integration, rum för 
marknaden och rum för mobilitet. Det offentliga rummets funktion som bas för möten och 
som en platå för politiska diskussioner innebär att det som kan hota rummets existens är när 
vissa blir exkluderade och när rummet tas för givet. Den andra funktionen är rollen som ett 
rum för integration. Detta innebär en plats där alla med olika bakgrund kan mötas och bli 
medvetna om mångfalden i samhället. Denna plats är särskilt viktig där städer präglas av 
socio-ekonomisk och etnisk segregation. Hotet i denna funktion finns i platsernas 
tillgänglighet. Att platsen inte finns tillgänglig för alla genom reglering på olika sätt både 
fysiskt som en barriär eller trygghetsmässigt då inte alla vågar beträda platsen av exempelvis 
sociala skäl. Rum för marknaden som den näst sista funktionen innebär en traditionell 
funktion för handel och ekonomisk vinning som idag ses genom marknadsföring av staden 
och en kommersialisering av de offentliga platserna. Sist är funktionen rum för mobilitet.  Hur 
den offentliga platsen fått stå åt sidan för bilens utveckling och de olika flödena i staden. 
Även här är hotet minskad tillgänglighet genom olika typer av reglering. Det hot som de fyra 
funktionerna gemensamt stöter på är konflikten mellan privat/offentligt, tillgängligheten, 
regleringen och när rummet tas förgivet. Det är många olika aktörer i det offentliga rummet 
vilka inte alltid är så enkla att urskilja. Detta ökar pressen på samspel och samförstånd som 
inte alltid uppnås. Samspelet är centralt för att kunna tillgodose alla de olika intressena som 
finns i rummet. Eftersom det offentliga rummet består av dessa olika delar är det lätt att 
resultatet blir en konflikt mellan intressena. En balansgång mellan dessa kan leda till en slags 
medelväg. Kanske kan detta skapa en kompromiss istället för en konflikt? 
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4. STATIONSOMRÅDET- ETT OFFENTLIGT RUM 
  

Återkommande är hur det offentliga rummets utformning och användning varierar (Wikström 
& Olsson 2012). För att undersöka rummets komponenter har ett offentligt rum valts som 
utgångspunkt för intervjuer och observationer. Valet av offentlig plats är stationsområdet, 
beläget centralt i Uppsala. På grund av dess läge är det en plats som knyter ihop stadens västra 
och östra sida. 

 Stationsområdet är en viktig länk i staden vilket blir extra tydligt sett till antalet brukare, 
närmare bestämt ungefär 25 000 individer som dagligen reser till och från stationen eller är 
där av andra skäl till exempel handel (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013). 
Stationsområdet är ett offentligt rum med många funktioner för staden och dess invånare. 
Offentliga platser är också allmänna platser, platser som är öppna och alltid tillgängliga 
(Wikström & Olsson 2012).  Nedan presenteras en bakgrund till stationsområdet gällande 
bakomliggande idéer kring dess utformning, inblandande aktörer och användning.  

 
4.1 Områdets framväxt 
Under 1800-talet och industrialismen ökar behovet av effektiv och tålig transport. Att ha en 
järnvägsstation gynnar ekonomisk tillväxt i många länder runt om i världen, där ibland 
Sverige (O´Brien 2015). År 1866 under industrialismens tid, invigs järnvägen mellan 
Uppsala-Stockholm, då tidens fokus är på ekonomisk vinning. Idag, menar författarna 
Blomster, Ehlin och Sporrong (2013), är Uppsala på väg att bli ett samhälle där kunskap, 
kultur, kreativitet och kommunikation är centralt. Detta benämns som ett ”k-samhälle” 
(Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013).  

När järnvägen invigs uppförs också ett stationshus ritat i den holländska renässansstilen. 
Stationshuset och dess område är det första man möter som besökare till staden, och liknas av 
vissa som Uppsalas entré (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red 2013, s.65). År 1986 blir 
stationshuset märkt som ett statligt byggnadsminne vilket betyder att stationshuset blir statligt 
ägt och förvaltas av staten eftersom det anses ha en viktig historisk betydelse (Blomster & 
Ehlin & Sporrong PO red, 2013, s.21). 

När järnvägen invigs består den av ett antal spår som sträcker sig igenom staden och delar 
den i två delar, den östra och västra. För att passera spåren är passagerare tvungna att korsa de 
trafikerade spåren. Ur säkerhetssynpunkt var detta kritiskt med tanke på den ökande 
tågtrafiken. Möjligheten att korsa spåren var dels vid stationshuset och dels vid två ställen 
längre söder- och norrut. Denna otillgänglighet skapade en slags barriäreffekt i staden 
förklarar Owe Gustafsson, tidigare planarkitekt på Uppsala Kommun, i den intervju som 
genomfördes gällande stationsområdets utformning.  

Uppsala som en av Sveriges snabbaste växande kommuner behöver expandera och 
utvecklas infrastrukturmässigt (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013). Spårvägstrafik 
och flera tåg centreras till järnvägen och ökar trycket vilket resulterar i att området kommer 
att kompletteras och byggas om i olika omgångar under 1900 talet.  



 
21 

 

På grund av expanderande trafik och utveckling av området blir stationsområdet en 
avgörande nod och centrum för resande i Uppsala. Trots en ökande befolkningsmängd och en 
stark position på arbetsmarknaden, hade Uppsala ännu inte år 1980 ett ordentligt resecentrum 
på sitt stationsområde. 1980 påbörjades därför ett förslag om ett nytt resecentrum. Visionen 
var ökad trygghet och säkerhet kring trafiken, att vidga Uppsalas stadskärna, skapa mer plats 
för kollektivtrafiken och knyta samman den östra och västra sidan och på så sätt göra platsen 
mer tillgänglig konstaterar Gustafsson (2016) vilket även beskrivs av författarna Blomster, 
Ehlin & Sporrong i boken Uppsala Bygger vidare (2013).  

Uppsala, som en attraktiv stad och region kräver också fler bostäder, vilket tillsammans 
med kontor- och affärslokaler planläggs runt omkring stationsområdet (Gustafsson 2016, et al. 
Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013). Gustafsson (2016) berättar att gestaltningen av 
dessa byggnader var och är viktigt eftersom dessa är bland det första man ser när man 
kommer till Uppsala via tåg, detta viktiga uppdrag, att gestalta byggnader i området, 
tilldelades genom tävlingar som olika arkitekter deltog i.   

När förslagen till ett nytt resecentrum tar form inrättas 1990 ett avtal mellan inblandade 
parter. Parterna var Statens Järnvägar, Uppsala kommun och Banverket. Samarbetet som 
parterna inrättade skulle skapa ett högklassigt resecentrum för resande med fjärrtåg, 
pendeltåg, bussar och taxi (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013, s.67)  

 
4.2 Aktörer  
Valet av offentlig plats i denna studie blir med bakgrund till tillgänglighet och offentlighet 
intressant. Många gånger brukar vi en offentlig plats utan att reflektera över vem som 
förvaltar och äger den. Nedan presenteras de huvudsakliga aktörerna i uppförandet av 
stationsområdet och dess resecentrum. 

Marken runtomkring där stationsområdet är beläget ägdes fram till år 2001av Statens 
Järnvägar, SJ som sedan övergick till Jernhusen AB och Uppsala kommun (Blomster & Ehlin 
& Sporrong PO red 2013). Jernhusen är ett statligt bolag och har utöver Uppsala ett flertal 
järnvägsstationer i Sverige som de förvaltar och ansvarar för berättar Jörgen Westberg 
(intervju 04-12-2016) förvaltare på Jernhusen, i en intervju gällande Jernhusens arbete med 
stationsområdet. Jernhusen skulle i detta ombyggnadsprojekt stå för ett nytt terminalhus. 

Terminalhuset uppfördes bredvid det gamla stationshuset, som inte räckte till för den 
höga andel passagerare som nyttjar kollektivtrafiken. Byggnaden rymmer ett tiotal lokaler 
som hyrs ut för att öka intäkterna till Jernhuset. Restauranger, caféer och kundservice finns 
tillgängligt i den nya stationsbyggnaden (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013). 
Diskussioner har funnits om att det fanns behov för ett större stationshus, men där delade inte 
Uppsala kommun och Jernhusen samma uppfattning och huset vi ser idag är därför resultatet 
av en kompromiss (Gustafsson 2016, Wästberg 2016). Stationshuset kan ses som ett kugghjul 
i stationsområdet. Det fyller en viktig och basal funktion som väntsal men också en plats för 
möte och konsumtion (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red 2013, s.67).   
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Själva utformandet av byggnaden och ett gestaltningsprogram för området har gjorts av 
White Arkitekter (Westberg intervju 04-12-2016 et.al White Arkitekts). Gestaltningen är en 
viktig del av området menar Gustafsson (intervju 09-12-2016), järnvägsparken belägen 
framför stationshuset är ett mycket omtyckt inslag av grönska. Även de torg som omger 
stationsområdet är viktiga inslag (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red, 2013). Byggnader 
omkring området uppfördes i kombination av bostäder med affärslokaler beläget i 
bottenvåningarna vilket bidrar till en levande miljö (Gustafsson intervju 09-12-2016). 
Utformandet av offentlig miljö och detaljplan har Uppsala kommun ansvarat för och 
spårområdet, biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik har Banverket ansvarat för (Blomster & 
Ehlin & Sporrong PO red 2013). 
 
4.3 Platsens trygghet 
Trygghetsmässigt har arbetet kring att öka trafiksäkerheten varit omfattande för 
stationsområdet. Från att man som gång- och cykeltrafikant behövt korsa de högtrafikerade 
spåren till att i dagsläget kunna passera problemfritt under eller över spåren på flera ställen 
har lett till en tryggare miljö (Gustavsson intervju 09-12-2016).   

En viktig nod är centralpassagen som underlättar korsning av spåren (Blomster & Ehlin 
& Sporrong PO red 2013). En tunnel kan skapa problematik eftersom den lätt leder till en 
instängd och otrygg känsla och för att undvika detta gjordes istället en passage, med relativt 
högt i tak och mycket ljusinsläpp (Gustafsson intervju 09-12-2016 et.al Blomster & Ehlin & 
Sporrong PO red 2013). Det är svårt att bygga bort skrymslen och hörn som kan upplevas som 
otrygga men under kvällstid är passagen upplyst för att reducera den otrygga känslan 
(Gustavsson intervju 09-12-2016). Gustafsson (intervju 09-12-2016) berättar att ytterligare en 
möjlighet för att reducera att passagen upplevs som otrygg var att placera en lokal där 
möjlighet till verksamhet fanns. På så sätt skulle platsen nästan alltid vara bemannad. Så blev 
däremot inte fallet, men platsen, främst väntsalen som tillhör området bemannas till större 
delar av dagen av väktare på Jernhusets bekostnad (Wästberg intervju 04-12-2016).  

Jernhusen beskriver att de vill uppmuntra fler att välja att resa med tåg. Detta görs bl.a. 
genom att bistå med attraktiva lokaler. Attraktiviteten finns i att hålla alla stationerna 
hygieniska och trygga. Att hålla stationerna trygga görs delvis genom bemanning och väktare, 
även genom kameraövervakning. Det finns en problematik eftersom mycket folk och vissa 
aktiviteter dras till sådana områden, speciellt med det kalla klimat som råder i Sverige 
(Wästberg intervju 04-12-2016). 

Det är inte möjligt att stänga en offentlig plats för vissa och visst beteende/verksamhet 
eftersom det blir exkluderade. Genom att låsa stationshuset ett antal timmar per natt undviker 
man exempelvis att någon bosätter sig på platsen (Wästberg intervju 04-12-2016).  

För att öka tryggheten, skötsel, identifiera det brister och öka samarbetet mellan parter 
delaktiga i stationsområdet har ett stationsråd upprättats berättar Wästberg (intervju 04-12-
2016) och Caj Rönnbäck som är utvecklingsledare för spårtrafik, infrastruktur och 
storregional planering på UL, i intervju gällande stationsområdet (intervju 07-12-2016). 
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Parterna i rådet består av Uppsala kommun, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikverket 
och Jernhusen/Svenska Reseterminaler AB. Vid tillfälle bjuds även andra parter in, som 
exempelvis polisen (Wästberg intervju 04-12-2016).  

Ytterligare sett från trafiksäkerhet berättar Gustafsson (intervju 09-12-2016) att området 
är planerat utifrån kollektivtrafik och gång och cykeltrafik. Bilen är icke prioriterad och de är 
medvetet få parkeringsplatser i området för att minska bilens framkomlighet. Även 
busstrafiken skall fungera likt ett flöde där bussar passerar och stannar kvar i kortare perioder 
(Gustafsson 2016).  

Vid första observationen under kvällstid, anser jag att de två platserna utanför 
stationshuset känns mörka och ganska otrygga, vilket troligtvis beror på bristande belysning 
och nästan inga människor som nyttjar platsen. Detta kan i sin tur bero på den mörka och 
kalla årstiden som observationen genomfördes under och det faktum att den ena 
observationen utfördes en vardagskväll.  Vid observation på dagen upplever jag däremot inte 
detta, utan ser platser mer som en öppen och luftig plats med bra sikt. Passagen känns inte 
heller trygg under de mörka timmarna, då det under min senare observation på kvällstid inte 
heller var särskilt mycket människor rörande sig igenom den. Under morgonobservationen var 
det inte möjligt att stå i passagen på grund av det höga flöde av människor och cyklister som 
passerade igenom och upp till spåren och då upplevdes inte platsen som otrygg.  

Inomhus känns tryggheten hög och jag ser vid flera tillfällen de väktare som Wästberg 
(2016) berättat om under intervjun. Jag befinner mig aldrig i terminalbyggnaden under natt 
eller väldigt tidig morgon vilket gör att platsen oavsett väktare eller ej alltid är bemannad av 
de butiksägare som arbetar vilket gör miljön trivsam.  

 
4.4 Platsens tillgänglighet  
Problematiken kring den så kallade barriäreffekten som staden haft löstes bland annat genom 
den ovannämnda passagen under spåren. Centralpassagen ökade tillgängligheten i staden för 
gång och cykeltrafikanter (Gustavsson intervju 09-12-2016 et.al. Blomster & Ehlin & 
Sporrong PO red, 2013). Platsens fysiska tillgänglighet anses vara god och framkomlig för det 
flesta. Här delar Uppsala kommun och kollektivtrafikförvaltingen UL ansvaret (Rönnbäck 
2016). Jernhusen bistår med hjälp till funktionshindrade via ett ledsagarprogram om behov 
finns (Wästberg intervju 04-12-2016). Besiktningar av tillgängligheten har utförts och i 
samband med dessa har tydliga förslag på förbättringsåtgärder framkommit (Rönnbäck 
intervju 07-12-2016). Tillgång till terminalbyggnaden regleras i form av öppettider, 05.00 till 
00.40 vilket som tidigare nämnts gör att ingen kan bosätta sig på platsen. Sittplatser finns på 
flertalet ställen i stationsområdet, och det är möjligt att invänta kollektivtrafik inomhus och på 
inglasade platser på perrongen. Vid observation av platsen utifrån dess tillgänglighet anser jag 
att det är en tillgänglig plats för många. Om det finns behov av att konsumera finns det 
möjlighet och är intresset istället att vänta på någon eller något görs det möjligt genom de 
sittplatser som finns utplacerade runtomkring i hela stationsområdet. Jag tillbringade inte 
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någon tid på platsen på natten eller mycket tidigt på morgonen så att platsen regleras av 
öppettider var inget som störde eller märktes i observationen.  

Med tanke på det som nämndes i intervjun med Jernhusen, gällande att undvika att någon 
brukar platsen som sitt hem kan detta också ses på typen av sittplatser som finns på centralen. 
Stolarna är anpassade till att sitta var för sig, och har armstöd i bänkraderna. Vad gäller 
platsens fysiska tillgänglighet är jag medveten om att detta kan vara svårt för mig att avgöra 
då jag inte har kunskap om funktionshindrades utmaningar. Jag upplever dock att 
framkomligheten och tillgängligheten är relativt god då det finns både rulltrappa och hiss på 
platsen och markeringar för blinda att tyda och dessutom finns ledsagarverksamhet som 
tidigare nämnts.  

Ett problem jag upptäckte var att det inte går att ta sig upp för de trappstegsliknande 
gradängerna vid passagen med ett tyngre fordon på hjul, exempelvis en rullstol eller cykel. 
Det finns ramper men jag tror att det är tungt att dra en barnvagn eller rullstol upp eftersom 
jag hade problem med min cykel. Gustafsson berättar att det är något som gradängerna 
kritiserats för, att det saknas en rulltrappa eftersom man nu måste fortsätta genom passagen 
och runt, men han berättar också att det inte är möjligt att konstruera en rulltrappa utomhus 
med tanke på Sveriges kalla klimat (Gustafsson intervju 09-12-2016)  

 
4.5 Mötesplats  
Ungefär 25 000 reser till och från Uppsala via stationsområdet varje dag, men 70 000 brukar 
området under samma tidsperiod (Blomster & Ehlin & Sporrong PO red , 2013) 
Stationsområdet är i många fall en mötesplats vilket kan bero på dess centrala läge. Ett av de 
viktiga inslagen är de öppna och fria ytorna som finns beläget runtomkring. Exempelvis torget 
framför stationshuset och passagen, eller den gröna parkpassagen som sträcker sig mellan 
järnvägen och stadskvarteren (Blomster, I & Ehlin, I & Sporrong, PO, red 2013).  

Ytterligare en mötesplats som finns i anslutning till passagen är gradängerna, som är 
trappstegsliknande graderingar vid sidan av terminalbyggnaden. Gustafsson (intervju 09-12-
2016) berättar under intervjun att dessa gett ett behagligt insläpp av ljus till platsen, men de 
har också blivit naturliga mötesplatser när klimatet tillåter. Eftersom det är utformade som 
trappsteg finns möjlighet att umgås och njuta av en kopp kaffe eller en lunch på platsen. 
Under varmare årstider kan platsen användas som läktare vid teater och andra evenemang. 
Torgen som utformats både framför terminalbyggnaden mot Kungsgatan och det 
bakomliggande vid passagens slut finns tillgängliga för möten (Gustafsson intervju 09-12-
2016).   

Terminalbyggnaden, som står under Jernhusets ansvar, innehåller ett tiotal affärer och 
caféer, där möten kan ske (Blomster, I & Ehlin, I & Sporrong, PO, red 2013). Wästberg 
(intervju 07-12-2016) beskriver miljön på stationer som en perfekt plattform för etablering av 
butiker, service och reklam eftersom det är ett så pass högt flöde av människor som passerar 
förbi varje dag.  
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Jernhusen strävar efter att stationerna skall vara attraktiva stationer även för dem som inte 
skall resa, utan endast vill konsumera eller mötas på platsen (se Jernhusens egen tidning 
RetailNews 2013).  

Vid observationen upplevdes platsen i hög grad som en mötesplats, oavsett klockslag på 
dygnet. På morgonen möttes många och tog sig sedan vidare, lite mer som en samlingspunkt 
och liknande också över lunch. På kvällstid var stationen väl befolkad på de platser där man 
fick sitta i samband med café och restaurang och även så på de platser som är uppförda av 
Jernhuset som väntplatser. Gradängerna och sittplatser utomhus brukades inte under 
observationerna och detta beror sannolikt på att det var vinter och för kallt för att sitta 
utomhus. Något som jag lägger märke till är att sittplatserna utomhus inte är bänkar som sitter 
ihop utan separerade stolar utspridda över torget, samma sak med de platser på perrongerna 
som inte är bänkar utan uppdelade stolar. Att stolar och bänkrader är separerade eller inte 
sammanhänger kan vara för att undvika att någon sover på platserna.  

Vid de fria ytorna inne i stationshuset och även i passagen stod flera samlade i klungor 
och ”hängde” under längre perioder. Mest förekommande under kvällstid. Många verkade 
använda stationsbyggnaden som en väntsal också, men svårt att avgöra om det var för väntan 
på tåg eller ett möte. Det finns flertalet butiker så att mötas och konsumera är också en 
möjlighet.  
 
5. ANALYS 
 
I följande avsnitt diskuteras och analyseras det material och resultat som har presenterats i 
tidigare delar. Analysen är uppdelad i ett antal olika delar som bygger på frågeställningarna 
och uppsatsens syfte. Frågeställningarna i uppsatsen är vilka det offentliga rummets 
funktioner är, varför dessa anses viktiga att bevara, vad som möjligtvis hotar det offentliga 
rummets existens och användning samt aktörer och deras ansvar för det offentliga  rummets 
fortlevnad. 
 

5.1 Det offentliga rummets funktioner  
Det offentliga rummets funktioner är många och vad varje individ väljer att göra i ett 
offentligt rum varierar från person till person och plats till plats (Wikström & Olsson 2012). I 
planeringssammanhang och juridisk bemärkelse är den offentliga ytan något som uppförs i 
och med att en detaljplan upprättas (Blomster 2016). Wikström & Olsson (2012) ser 
offentlighetens rum som en av stadens mest grundläggande komponenter.  

Här kan flera behov tillgodogöras med hjälp av det offentliga rummet som en arena, en 
plats för liv och process (Wikström & Olsson 2012, Merrifield 2000, s.171). 

Ett av behoven som flera teoretiker trycker på är hur det offentliga rummet används som 
en arena för möte. Att en plats som finns tillgänglig i samhället att socialt integrera och mötas 
på blir en central del i livet (Madanipour 2003). Här finns det en möjlighet att utbyta 
erfarenhet och kunskap med andra invånare (Mensch 2007; Olsson & Wikström 2012). De 
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flesta möten som sker på offentliga platser är mellan okända individer vilket innebär och kan 
leda till, att barriärer mellan samhällets olika invånare och kulturer kan brytas (se Mitchell 
2003; Olsson & Wikström 2012; Mensch 2007).  

Förutom det offentliga rummet som en social mötesplats för integration är det också en 
plats som kan fylla de ekonomiska behoven som finns i samhället (Mitchell 2003). Även om 
mötesplatsen inte alltid är ett torg med traditionell handel finns möjligheten till konsumtion på 
fler offentliga platser.  

Sett till stationsområdet och utifrån den observation som genomfördes är butiker och 
caféer i anslutning till den offentliga miljön förekommande (Observation 2016 och Wästberg 
2016). I och med de tiotal butiker som finns på centralstationen i Uppsala finns möjligheten 
att mötas för att dricka kaffe, äta en lunch eller handla en bok (Wästberg 2016). 
Stationsområdet som ett exempel på ett offentligt rum är intressant eftersom det är en central 
knutpunkt i city. Det är många som brukar denna plats för transport till och från arbetsplats 
eller hemmet (Gustafsson 2016; Blomster, Ehlin & Sporrong 2013). Det blev tydligt under 
morgontimmarna vilket högt flöde som platsen har eftersom det inte var möjligt att stå i 
passagen och platserna i väntsalen var så gott som fulla. Även under observationer på andra 
tider var det folk på platsen och många som verkade använda platsen som just en mötesplats.  

Att ha verksamheter i anslutning till ett offentligt rum, som i detta fall finns för transport, 
kan gynna både det sociala behovet och främst det ekonomiska. Westberg (2016) beskriver 
den offentliga miljö som finns på stationsområdet som en väldigt gynnsam miljö för handel då 
flödet med passerande människor är så högt.  

Mitchell (2003) trycker på att det idag är det ekonomiska intresset som dominerar dagens 
samhälle. Att skapa konsumtionskultur genom butiker och verksamheter på offentliga platser 
menar Zukin (1995) leder till en maktfördelning som kontrollerar platsens tillgänglighet och 
brukare. Mitchell (2003) menar också att det är en klass som i och med detta är den ledande 
(Mitchell 2016). Detta menar även Zukin (1995) som hävdar att det är invånare med störst 
politiskt och ekonomiskt inflytande som kan influera samhällets utformning mest.   

Det offentliga rummet innebär en slags frihet och rättighet som stärker vår säkerhet i 
samhället menar Mensch (2007).  Franzén, Hertting och Thörn (2016) argumenterar för att det 
offentliga rummet i hög grad är ett demokratisk rum som bygger på dess tillgänglighet och 
öppenhet men att vi idag tar det offentliga rummets existens för givet och att vi då riskerar att 
tappa rummets demokratiska innebörd. Precis som en plats för möten blir det en plats att 
uttrycka sig på. Men i en miljö där många möten och samspel mellan individer sker skapas 
också en demokratisk komplexitet (Hartley 1992, Franzén, Hertting & Thörn 2016). Om 
stationsområdet nyttjas som ett rum för demokrati, var under observationerna svårt att avgöra. 
Att platsen kan vara laddad av olika åsikter gällande utformning, användning och brukare kan 
däremot vara en möjlighet.  

Under de intervjuer som genomförts med inblandade aktörer framgick att det fanns en 
svårighet kring att hantera vissa aktiviteter som området indirekt används för, beroende på att 
platsen skall vara öppen och till för alla.  Detta blir också komplext sett till exempelvis 
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stationshuset och dess verksamheter. För även om platsen är en offentlig plats i den mån att 
den är till för alla samhällets brukare drivs den av Jernhusen vilket är ett statligt företag men 
som drivs på privata villkor. Detta innebär att en ekonomisk vinning är viktigt för företaget. 
Detta vill Jernhusen göra genom att upprätthålla attraktiva och renliga stationer och även 
genom de butiker som finns på platsen samt reklam och media. Att hålla en plats städad och 
attraktiv blir ett marknadsvärde och med tanke på de verksamheter som bedrivs och i hög mån 
även Jernhusets rykte blir det ett viktigt att upprätta stationerna på ett visst sätt som gynnar 
verksamheten positivt.  
 

5.2 Hotet mot det offentliga rummet 
Det offentliga rummets värde tas ofta för givet vilket leder till att dess existens hotas 
(Franzén, Hertting & Thörn 2016, Mitchell 2003, Zukin 1995). Den offentliga platsens 
tillgänglighet är en förutsättning för att den skall kunna användas, och det offentliga rummet 
karakteriseras enligt Mensch (2007) av dess öppna och tillgängliga ytor. Detta menar även 
Wikström och Olsson som anser att tillgängligheten till ett rum är en central komponent 
(2012).  

Den fysiska tillgängligheten kan regleras av design och de verksamheter som finns på 
platsen (Franzén, Hertting och Thörn 2016). Den fysiska tillgängligheten styrs även av vilka 
verksamheter som finns på platsen (Zukin 1995, Franzén, Hertting & Thörn 2016). 
Stationsområdet har främst verksamheter som rör konsumtion av mat eller dryck men också 
några som rör handel av varor. Den fysiska tillgängligheten och framkomligheten inom 
stationsområdet anses utifrån observationerna vara goda och mycket arbete har gjorts kring att 
göra stationen mer tillgänglig och till en central nod, samt att få bort den ”barriäreffekt” som 
tidigare funnits (Gustafsson 2016). 

Under observationen upplevdes inte de verksamheter som finns som några markörer för 
vilka som fick vistas på platsen eftersom platsen också är en väntsal samt att det fanns platser 
som gick att bruka utan att konsumera. Något som reglerar denna plats är däremot dess 
öppettider. Stationshuset har under natten mellan 00.40 och 05.00 stängt. Detta innebär enligt 
aktören att ”Ingen kan bosätta sig på platsen”, vilket annars kan vara en risk då vi har ett så 
pass kallt klimat i Sverige. Om stationshuset är stängt av andra anledningar framgick inte och 
det är därför svårt att avgöra om denna reglering finns för att exkludera vissa från platsen eller 
om det har med exempelvis arbetsvillkor att göra. Att placera affärer i anslutning på detta sätt 
och att överlåta en offentlig verksamhet till ett privat företag kan delvis ses som en 
privatisering av det offentliga rummet. Mensch menar att detta blockerar den frihet som det 
offentliga rummet skall stå för (Mensch 2007). Kohn anser att det genom privatisering inte 
finns lika många offentliga arenor i samhället och de öppna tillgängliga ytor som finns kvar 
att bruka är trottoarer (Kohn 2012).    

Att skapa konsumtionsmöjligheter och kulturella aktiviteter på offentliga platser kan 
kopplas till att göra staden till säljbar (Franzén, Hertting & Thörn 2016). Detta innebär att fler 
delar i samhället blir privatiserade eller ingår i ett avtal med privat och offentligt partnerskap. 
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För att göra staden försäljningsbar krävs att den är attraktiv, vilket ofta uppnås genom viss 
kultur (Bylund 2013; Zukin 1995; Franzén, Hertting &Thörn 2016).  

Franzén, Hertting och Thörn (2016) diskuterar hur staden gjorts till ett varumärke genom 
den så kallade entreprenörsurbanbanismen och hur detta hotar den demokratiska innebörd 
som rummet har.  

Sett till om entreprenörsurbanismen och privatisering har påverkat det observerade 
området är inte helt enkelt att avgöra. Stationsområdet är entrén till Uppsala via tåg 
(Gustafsson 2016; Blomster & Ehlin & Sporrong 2013) och bli därför en viktig del i att sälja 
Uppsala Stad till omvärlden. De byggnader som finns runtomkring stationsområdet är ett 
viktigt arkitektoniskt inslag enligt Gustafsson (2016) och arkitekturen i de offentliga rummen 
är ofta storslagen och påkostad i sammanhang med att sälja in staden.  Men om de byggnader 
som finns på platsen bidrar till att sätta en prislapp på Uppsala är svårt att avgöra utifrån 
observationer och intervjuer som genomförts. Det som går att koppla till området är typen av 
kombinerat avtal som Franzén, Hertting och Thörn (2016) diskuterar. Exempelvis är 
Jernhusen ett statligt företag som drivs på privata villkor (Wästberg 2016) men på en offentlig 
plats.  

Det blir viktigt för Jernhusen att hålla platsen attraktiv eftersom detta är deras ansikte utåt 
för företaget. Men om det leder till att vissa inte kan vara här är svårt att uttala sig om 
eftersom, som nämndes ovan, platsen är tillgänglig som väntsal också.  

 
6. ETT RUM FÖR KONFLIKT ELLER KOMPROMISS? 

  
Att det offentliga rummet inte är något ensidigt och enkelt att presentera står klart efter att jag 
genom denna uppsats försökt att definiera vad ett offentligt rum är och hur dess olika 
användning ser ut. Den mest genomgående användningen för det offentliga rummet är 
rummet som en arena för möte på olika fält som demokrati, ekonomi och även dess sociala 
funktion Att det offentliga rummet behövs i samhället är viktigt för att brygga barriärer och 
öka integration mellan kulturer och individer. Det är också viktigt sett ur ekonomisk 
synvinkel med tanke på välfärd och handel. Det som också framgår är hur dess existens i 
dagens samhälle hotas av olika faktorer. Som jag ser det är privatisering det mest 
genomgående hotet eftersom det ger möjlighet att reglera och göra platser och städer till ett 
varumärke där inte alla kan, eller är välkomna att, bruka de annars offentliga och allmänna 
platserna.  

Platsen som undersökts i uppsatsen är en komplex plats med flertalet olika aktörer och 
användningsområden. Det är utmanande att dra slutsatser utifrån de observationer och 
intervjuer som genomförts, men det som tydligt framgår är att platsen är en central nod i 
Uppsala. Det står också klart att platsen är en kombination av privat och offentligt 
partnerskap. Sett till exkludering av brukare på platsen är detta också svårt att avgöra utifrån 
den egna empirin med hänsyn till att antalet observationer varit begränsade och inte omfattat 
alla dygnets timmar. Uppsala stationsområde är en välplanerad plats med många olika aktörer 
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och intressen. Sett ur de fyra funktionerna, rum för demokrati, rum för integration, rum för 
marknaden och rum för mobilitet är min slutsats att varje kategori finns med på platsen vilket 
jag anser positivt. Platsen är mestadels tillgänglig och det skapar förutsättningar för att 
samtliga funktioner kan uppfyllas.  

 En slutsats är också att skapandet av trygghet liksom tillgänglighet är två grunder för att 
platsen skall kunna användas fullt ut. Sett till planering av trafik och transporter har platsen 
planerats utifrån prioritering av gång- och cykeltrafikanter, det vill säga undvikande av 
biltrafik. Detta tycker jag är intressant eftersom bilar vanligtvis prioriteras högre gällande 
tillgänglighet av stationsområden. Jag trodde att det skulle finnas tydligare markörer av 
exkludering på platsen, kanske i form av regler eller markeringar i anslutning till de områden 
som var privatägda men så var inte fallet. De två faktorerna som upplevdes exkluderande var  
tillgängligheten vid passagen under järnvägsspåren och de separerade sittplatserna som 
nämnts tidigare. I relation till det privata partnerskapet och möjligheten att bedriva företag i 
anslutning till platsen är dessa inslag dock inte särskilt förvånande utan får ses som en 
nödvändighet.  

Om det offentliga rummet är ett rum för kompromiss eller konflikt sett till den egna 
empirin och teorin är svaret: både-och. Det offentliga rummet är ett rum som i grunden skall 
vara tillgängligt för alla invånare och deras behov men för att hålla ett offentligt rum attraktivt 
och tillgängligt krävs det någon slags ordning, vilket blir extra tydligt när ett företag etableras 
i anslutning till rummet. Vissa menar dock att det är oordningen som skapar en demokratisk 
plats för möte och integrering genom att främja spontanitet och fritänkande.  

En tydlig slutsats efter att ämnet och stationsområdet studerats är att en offentlig plats är 
komplex och påverkad av många faktorer. Det finns många vinklar att ta hänsyn till när man 
analyserar det offentliga rummet och då särskilt ett stationsområde.  Det hade varit intressant 
att få mer information av brukare på platsen och även fler vinklar från ytterligare aktörer. Det 
är tydligt är att stationsområdet som offentligt rum är ett centralt och viktigt inslag i samhället 
och staden. Både historiskt och funktionellt, sett till passage, handelsplats och idag som en 
slags trygg förvaltare av kultur, demokrati och spelplan för integration.  

Utifrån de användningsområden och funktioner som jag har studerat i denna uppsats kan 
jag konstatera att samspel är ett nyckelord för att en plats skall definieras med de tre 
grunduttrycken som togs upp i definitionen av ett offentligt rum. Nämligen tillgänglighet, 
öppenhet och allmänhet. Platsen som studerats kan ses som en bra medelväg där man skapat 
utrymme för det demokratiska rummet med öppna platser som torg vilka alltid finns 
tillgängliga för möten. Även de ekonomiska funktionerna tillgodoses genom de 
handelsmöjligheter som finns i anslutning till rummet, samtidigt som dessa funktioner även 
bidrar till möjligheten att mötas och på så sätt skapa integration.  

Jag anser att det största hotet mot det offentliga rummet generellt är bristen på samarbete 
och koordinering i processen med att skapa dessa. Att planera en plats utifrån endast en 
funktion tror jag kan leda till att det kommer vara svårt att behålla platsen för endast denna 
funktion. Detta beror på att de andra intressena riskerar att inkräkta på varandra och en 
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konflikt om utrymmet kan då uppstå. Sammantaget anser jag att för att undvika en konflikt 
mellan intressen och istället skapa en kompromiss i form av en positiv lösning krävs att alla, 
användningsområden tas hänsyn till redan från första skede i skapandet av platser. Jag anser 
att det studerade stationsområdet är ett bra exempel på en sådan lösning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide UL 

 
1. Platsen 
2. Hur arbetar ni med trygghet och tillgänglighet?  
3. Förvaltning 
Är det något som du skulle vilja tillägga?    
 
Intervjuguide Jernhusen den 4 december 2016 
 

1. Process och vision: 
- Vilka delar ansvarar Jernhusen för på platsen? Var går gränserna? 
-Vilken vision hade man för arbetet av terminalbyggnaden?  
-Vilka kriterier hade man att förhålla sig till? Ex trygghet, tillgänglighet? 

2. Mötesplats/ tillgänglighet; 
-Hur ser du på platsens tillgänglighet?  
-Hur har det planerats inom ramarna för trygghet vid utformning av området? 
- Någon patrullerande vakt? Vaktbolag? Samarbete med polisen?  
-Vilka använder platsen? 
-Hur ser ni på hemlösa/tiggare på platsen? 
- Hur ser ni på exempelvis aktiviteter försäljning av droger, politiska arrangemang?  
- De verksamheter som finns på platsen, hur regleras dessa?  
 

3. Skötsel  
- Vilka är de olika ansvaren och skyldigheterna som Jernhuset bär för området? 
- Förvaltar och sköter Jernhusen platsen själva eller delas detta upp på något sätt? Hur?  

Är det något som du skulle vilja tillägga?  
 
Intervjuguide Owe Gustavsson den 9 december 2016 
 

1. Process och vision: 
-Hur startades ombyggnadsprojektet? 
-Vilka aktörer har varit delaktiga och vilka av dem var mest tongivande? 
-Vilken vision hade man för arbetet? Olika för olika aktörer? 
-Vilka kriterier hade man att förhålla sig till? Ex trygghet, tillgänglighet? 
-Vilka olika funktioner planerade man för? 
 

2. Politisk och symbolisk betydelse: 
-Vilka idéer eller krav hade olika politiska partier? -om så, på vilket sätt har det påverkat utformningen och 
utnyttjandet av platsen?  
- Har stationen/området någon symbolisk betydelse för Uppsala? För vem?  
-Finns det någon konflikt kring platsens symboliska betydelse? 
 
 
 

3. Mötesplats/ tillgänglighet; 
-Hur ser du på platsens tillgänglighet? 
-Hur har det planerats inom ramarna för trygghet vid utformning av området? 
 

4. Ägandeförhållanden: 
-Vilka äger området? Vilka är de olika ansvaren och skyldigheterna? 
-Olika särintressen på grund av olika ägare? Och olika huvudaktörer 
- Vilka gränser finns? Hur synliga är dessa? 
- Vilka konflikter stötte man på under processen? 

Sett i backspegeln, skulle något ha gjorts på annat sätt? 
Är det något som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2 
 
Observationsschema 
Tid:  
Plats: viadukt, inomhus, centralområdet(torg)  
Beteende och handling: 
Antal människor på platsen ca: 
Ålder  
Aktivitet som utförs:  
Sällskap: 
Fysisk utformning: 
Vad finns på platsen fysiskt:  
Tidsreglerat: 
Trygghet:  
Hur är platsen utformad m. Belysning? Öppna eller stängda platser?  
 
Tillgänglighet: kan alla beträda platsen? Fysiskt. Hinder? Hur? Exkludering/ inkludering 
politiskt: finns det politiska uttryck? Dolda? Används platsen till ngt politiskt? 
mötesplats: hur används platsen till mötesplats?  
ekonomi: Regleras platsen av något? Vad finns de för affärer/mat? Gör detta att någon stängs 
ute?  Finns det andra ekonomiska aktiviteter? Förekommer reklam?  
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Bilaga 3 
Författarens fotografier 

  
Till vänster: Passage. Till höger: Gradänger  
 
 

  
 Till vänster: Sittplatser utomhus. Till höger: Sittplatser i väntplats på perrong.  
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Till vänster: Torg och rondell framför terminalbyggnaden och stationshuset.  
Till höger: Terminalbyggnaden inifrån. 
 


