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Sammanfattning
Studiens syfte är att undersöka olika former av exkluderande design i oﬀentliga och semioﬀentliga rum, samt vilka konsekvenser en sådan design kan ha på olika samhällsgrupper.
Studiens resultat är baserade på fokuserade observationer av den fysiska designen, främst i
Göteborg, i triangulering med innehållsanalys av översikts- och detaljplaner.
Studiens resultat visar att en mångfald av designmodeller användes i de observerade oﬀentliga
och semi-oﬀentliga rummen, varav en del av dessa designer kan ses som exkluderande.
Majoriteten av observerade sittplatser finns hos privata aktörer som caféer och uteserveringar,
vilket signalerar ett behov av att vara konsument för att få ta del av dessa semi-oﬀentliga
platser. Semi-oﬀentliga platser som var stängda nattetid samt hinder mot skateboardåkning
var andra observerade designer som riktar in sig på särskilda samhällsgrupper eller beteenden.
Fyra grupper anses vara speciellt påverkade av exkluderande design: hemlösa, funktionsnedsatta,
resurssvaga, samt skateboardåkare. I kontrast till tidigare forskning anser vi att flera av de
observerade designerna kan anses vara inkluderande istället för att enbart ses som exkluderande.

Nyckelord: Exkluderande design, marginalisering, oﬀentliga rum, kritisk urbanteori, Sverige,
Göteborg
Titel: Att designa bort det oönskade: Exkluderande design i Göteborg och Västsverige
Författare: Charlotte Bergenfelz & Fredrik Silverglimth
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1. Inledning
There is no form of neutral architecture, for every choice of architecture is bound to have
externalities that favor certain groups in society (Katyal, 2002, s. 1045)

Vem är det oﬀentliga rummet designat för, och vem får utnyttja våra gemensamma platser?
Exkluderande design är en form av arkitektur som syftar till att motverka ett visst beteende
och påverka hur vi som medborgare använder våra gemensamma utrymmen. På senare år har
det dykt upp allt fler bänkar i parker och på tågstationer med armstöd i mitten av sittplatsen,
en design som hindrar personer från att ligga ner på bänken. En anledning kan vara att
försöka stöta bort hemlösa personer från de synligaste ytorna i en stad. Andra former är
specifikt inriktade mot grupper som skateboardåkare eller missbrukare. Som Neal Katyal
uttrycker det i citatet ovan premieras vissa grupper över andra och ett sätt detta görs i det
oﬀentliga och semi-oﬀentliga rummet är via exkluderande design.
Exkluderande design är i dagsläget ett relativt outforskat område i en svensk kontext, speciellt
ur ett sociologiskt eller kulturgeografiskt perspektiv. Fredrik Edin (2017, s. 15) pekar på hur
osynligt eller oreflekterat exkluderande design går oss förbi, i citatet nedan. Det är en av
anledningarna till varför vi anser det viktigt att belysa fenomenet och problematisera dess
växande användning.
Hur kan det komma sig att en konstruktion som är direkt riktad mot några av våra allra mest
utsatta medmänniskor, som hemlösa och fattiga missbrukare, kan finnas överallt och mitt ibland
oss utan att vi frågar oss varför? (Edin, 2017, s. 15)

1.1 Syfte
Vårt syfte är att undersöka olika former av exkluderande design, för att sedan diskutera hur
detta kan leda till exkludering av olika samhällsgrupper som en tänkbar konsekvens. Vi
intresserar oss för vilka signaler en stad skickar ut genom hur oﬀentliga och semi-oﬀentliga
rum är designade, och i detta ämnar vi att analysera hur olika grupper kan tänkas uppleva
dessa rum.
Då exkluderande design ofta förekommer vid och i närheten av kollektivtrafikens nav och i
storstäder är studiens empiriska utgångspunkt observationer av Göteborgs centralstation och
centrala stadsdelar, men kompletteras även av observationer i några andra städer på västkusten. Utöver observationer används innehållsanalys av relevant översiktsplan, detaljplaner
samt information från möbeltillverkare för att ge studien en triangulerad metod för att öka
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validiteten. Studiens teoretiska ramverk utgörs av kritisk urbanteori, som används för att
analysera och synliggöra de maktförhållanden som exkluderande design kan vara en del av.
Vårt syfte är inte att kartlägga hur vanligt det är med exkluderande design i Sverige eller
Göteborg, utan analysera dess funktion och de signaler sådan design skickar ut. Då studien
utgör ett examensarbete inom ämneslärarprogrammet i ämnet samhällskunskap är ett annat
syfte att undersöka hur kulturgeografi och teman som exkludering och marginalisering i det
oﬀentliga rummet kan användas i klassrummet och hur exkursioner kan användas som
lärmoment i gymnasieskolan.

1.1.1 Frågeställning
•

På vilka sätt kan exkluderande design yttra sig?

•

Vilka möjliga konsekvenser finns med exkluderande design i förhållande till exkludering
av olika samhällsgrupper?

1.2 Disposition
Studien presenteras i fem kapitel. I det inledande kapitlet ges studiens syfte och vi placerar
den i en kontext genom en inventering av tidigare forskning inom området exkluderande
design, samt marginalisering och användning av det oﬀentliga rummet. Den teoretiska
grunden, i form utav kritisk urbanteori, presenteras i det andra kapitlet. Det tredje kapitlet
utgörs av studiens metoddel där metod, urval och kvalitetssäkring diskuteras. Studiens resultat
presenteras i det fjärde kapitlet, uppdelat i observationer och tillhörande utblickar, samt i en
innehållsanalys av bland annat översikts- och detaljplaner, och till resultatdelen hör även en
bilaga med fotografier av observerade föremål. I det femte kapitlet lägger vi fram vår analys,
där vårt material sätts i en kontext av tidigare forskning och kritisk urbanteori. Analyskapitlet
avslutas med en sammanfattning av studien, våra förslag på fortsatt forskning, samt en didaktisk
reflektion om hur studiens utformning och resultat kan vara användbart för gymnasielärare i
ämnet samhällskunskap.
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1.3 Bakgrund
1.3.1 Några ord om terminologi
I denna studie kommer vi använda oss av begreppet exkluderande design för att beskriva den
undersökta formen av design som diﬀerentierar och exkluderar olika grupper och beteenden i
det oﬀentliga rummet. Andra benämningar för detta fenomen som förekommer inom forskning
är exkluderande arkitektur, hostile architecture, defensive design, unpleasant design, natural
surveillance, och design against crime. Några skillnader finns mellan begreppen, exempelvis
menar den australiensiska statsvetaren James Petty (2016, s. 74) att för att något ska benämnas
”hostile” arkitektur krävs en direkt eller fysisk påverkan på kroppen, och inkluderar exempelvis
inte stadsplanering. Att vi väljer begreppet exkluderande design beror på att vi vill ha ett stort
samlingsnamn, då vi inte enbart fokuserar på varken brottsförebyggande design eller sådan
fysisk som Petty syftar på, samt att den svenska journalisten och forskaren Fredrik Edin (2017)
med sin bok Exkluderande design lägger grunden för att etablera ett sådant samlingsnamn i
det svenskspråkiga forskningsfältet.
Det oﬀentliga rummet kan definieras som ett rum för alla, även om en definitiv och absolut
definition är svårt att ge. Det är ett rum som alla har tillgång till, till exempel stadens gator
och torg, gränder, parker, och grönområden. Samtidigt kan gallerior som ofta är privatägda
betraktas som oﬀentliga, men vanligtvis åsyftas ett rum som ägs eller förvaltas av kommunen
eller staten och inte privatägda. Ofta kontrasteras det oﬀentliga rummet mot det privata som
en dikotomi. Det innebär att det samhälleliga rummet antingen är privat eller oﬀentligt, men
i verkligheten är det sällan så enkelt. Andra varianter är ”halvprivat” eller ”halvoﬀentligt”, där
gallerior, flygplatser, tågstationer, och kollektivtrafik kan nämnas som exempel (Wikström &
Olsson, 2012, s. 80–81, 84–85, 94). I denna studie kommer vi använda termerna oﬀentliga
rum, för de som förvaltas av kommun, och semi-oﬀentliga, för de rum som har en karaktär av
att vara oﬀentliga men som är privatägda.

1.3.2 Vad är exkluderande design?
Den serbiska arkitekten Selena Savić och österrikiska designern Gordan Savičić (2016c)
beskriver exkluderande design som ett sätt att utöva social kontroll över hur vi uppfattar och
utnyttjar oﬀentliga och semi-oﬀentliga platser, genom att rikta in sig på specifika grupper vars
beteende uppfattas som oönskat – vilket oftast är redan marginaliserade grupper som unga,
missbrukare eller hemlösa. Anledningen till att använda sig av exkluderande design är att göra
upplevelsen av det oﬀentliga rummet trevligare eller säkrare för majoriteten på bekostnad av
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de exkluderade grupperna. Exempel på en sådan design kan vara parkbänkar med armstöd i
mitten för att hindra personer (inklusive hemlösa) från att ligga ner, att byta ut bänkar mot
ståstöd som stående personer kan luta sig emot (till stor del av samma anledning), eller
ojämna kanter som försvårar att grinda med en skateboard. Men designen kan även vara av
mer teknisk typ, som att sätta upp blått ljus på toaletter för att försvåra för drogmissbrukare
att injicera då ådror blir svårare att se, att sätta upp övervakningssystem, eller att spela klassisk
musik för att göra platsen ocool för ungdomar eller för att få bort missbrukare (Edin, 2017,
s. 17; Savić & Savičić, 2016b, 2016d).
Den svenska forskaren Karl Persson de Fine Licht (2017, s. 27, 29) beskriver hur exkluderande
design länge har handlat om att exkludera oönskade grupper från särskilda platser. I flera fall
har det väckt uppmärksamhet då människor upplever att det inte respekterar alla människors
rätt att befinna sig på oﬀentliga platser, och att de som redan har det svårt i samhället
behandlas orättvist. Han ger flera exempel på exkluderande design. För det första kan redan
existerande infrastruktur eller arkitektur modifieras så det inte går att använda den på samma
sätt som tidigare; till exempel genom bänkar som gör det omöjligt eller obekvämt att sova på,
stolar vars sits är lutande, eller korta ryggstöd så det blir obekvämt att sitta på stolen längre
stunder. För det andra kan olika objekt läggas till för att avskräcka visst beteende; till exempel
spikar eller nitar på marken eller fönsterbräden så det inte går att sitta eller sova där, att
placera stora blomkrukor där tiggare brukar sitta, eller att sätta på dobbar för att förhindra
skateboardåkning. För det tredje kan föremål tas bort från oﬀentliga platser så att vissa
funktioner försvinner; till exempel genom att ta bort bänkar så att människor inte kan sitta
och dricka alkohol.
Att avskräcka vissa människor eller beteenden från platser genom design är vanligt
förekommande i europeiska städer. Exempel förutom de ovan kan vara att bygga murar för att
minska tillgängligheten till vissa platser, att låsa grindar till grönområden eller att installera
säkerhetsdörrar i lägenhetshus (Doherty et al., 2008, s. 301). Edin (2017, s. 73–74) menar att
exkluderande designs syfte är att dölja och förstärka maktrelationer genom att avvärja vissa
människor samt att påverka användarnas beteende och åsikter, och Savić och Savičić (2016c)
beskriver exkluderande design som en tyst aktör i detta syfte. Exkluderande design innebär att
det är symptomen av ett problem som försöker motverkas, snarare än själva grundproblemet i
sig (Edin, 2017, s. 18; Savić & Savičić, 2016c).
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1.3.3 Den urbana staden och marginalisering
Definitioner av ”staden” brukar innehålla information om populationsmängd, ekonomiska
funktioner, social organisation eller administrativa gränser. Den urbana staden särskiljs från
landsbygden utifrån tre aspekter: ekologiska, ekonomiska samt det sociala. Den ekologiska
aspekten berör populationsmängd och folktäthet, och denna kategorisering skiljer sig från
land till land beroende på landets totala folkmängd och folktäthet. Till exempel räknas en
stad som urban i Sverige med 200 invånare1, i USA med 2 500 invånare, i Indien med 5 000,
och i Schweiz med 10 000. Den ekonomiska aspekten berör områdets funktion och vilka
aktiviteter som sker. Jämfört med landsbygden finns det mindre produktion inom jordbruk i
den urbana staden, men de kan också skilja sig åt vad gäller annan produktion, utbildning,
politik och administration. Även infrastruktur och pendlingsmönster är en aspekt som kan
användas för att försöka urskilja den urbana staden från landsbygden. Slutligen den sociala
aspekten berör hur människor lever, deras karaktäristiska beteendemönster, hur de uppfattar
världen och hur de relaterar till varandra. Andra faktorer som kan granskas ur denna aspekt är
förekomsten av vattenledningar, belysning eller platser för underhållning. Den sociala
aspekten kan innebära bekymmer för att urskilja den urbana staden från landsbygden, delvis
på grund av att landsbygden i många fall börjar få liknande karakteristika som den urbana
staden genom likartade förutsättningar (Frey & Zimmer, 2001, s. 26–27; Pacione, 2009,
s. 20). Dock har det riktats kritik mot en sådan uppdelning i det urbana och icke-urbana, som
vi kommer diskutera mer ingående i studiens teoridel (se exempelvis Brenner & Schmid, 2015,
s. 156, 165; Lefebvre, 1970/2003, s. 90–92, 181; Roy, 2016, s. 810–811; Schmid, 2012, s. 48–49).
Den urbana staden kännetecknas av en heterogenitet på flera sätt, till exempel med en variation
av byggnader, restauranger, företag, och infrastruktur. Även människorna i den urbana staden
präglas av mångfald, till exempel vad gäller utseende, jobb, etnisk bakgrund, kön, och livsstil.
Denna mångfald och variation har en baksida, då det finns en ökad risk för marginalisering
(Stevenson, 2003, s. 32, 37).
Deborah Stevenson (2003, s. 37–38), australisk urban- och kulturgeograf, beskriver hur den
urbana staden kan påverka människorna som bor där, och också hur en utomstående kan få en
känsla av vem det är som bor i ett område beroende på hur där ser ut. Som exempel nämner
hon att det är ganska enkelt att se uttryck för klass, etnicitet, och status, men också hur det
inte är lika enkelt att se uttryck för kön. Män och kvinnor finns i alla områden, men även om
de befinner sig i samma stad och samma område använder de den inte på samma sätt, inte
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I Sverige används begreppet ”tätort”
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heller upplever de staden likadant (se exempelvis Del Casino, 2009, s. 23–25; Knox & Pinch,
2010, s. 5, 134–136; Soja, 1980, s. 208, 224). De svenska arkitekterna och urbangeograferna
Tomas Wikström och Lina Olsson (2012, s. 53–55) lyfter fram en annan form av uppdelning
i samhället genom gentrifiering, ett begrepp som innebär att en stadsdel med en fattigare
befolkning ersätts med en rikare, och en konsekvens kan vara ökad polarisering mellan rikare
och fattigare stadsdelar. Framför allt fokuseras gentrifieringen på ekonomiska och sociala
aspekter, men det finns även kulturella aspekter – till exempel att förskjutningen sker i termer
av höjd utbildningsnivå snarare än högre inkomster.
Stevenson (2003, s. 45) berättar hur hemlöshet är ett växande problem och att det ofta får stå
som förklaring för en ökad brottslighet. Det har lett till mer eller mindre uppenbara strategier
för att försöka kontrollera ”oönskat beteende”, till exempel med kameraövervakning, ökad
polisnärvaro, och exkluderande design. Andra strategier kan vara att investera i nedgångna
stadsdelar eller bygga nya hus och rekreationsområden för att på så vis försöka avvärja fattiga,
kriminella eller hemlösa. En annan metod är att helt enkelt olagligförklara oönskat beteende,
vilket exempelvis Storbritannien gjorde 1998 och som sedan 2014 regleras i ”Anti-social
behaviour, crime and policing act 2014” som olagligförklarar osocialt beteende – vilket exempelvis
inkluderar beteende som kan irritera eller störa boende i ett område (Storey, 2012, s. 449).

1.4 Tidigare forskning
1.4.1 Exkluderande design i Sverige
Edin (2017, s. 17) lyfter fram exempel på exkluderande design i svenska städer, som hur
Norrköping och Eskilstuna arbetat med att få bort missbrukare från oﬀentliga rum genom att
ta bort buskage för att minska möjliga gömställen där sådan aktivitet kan äga rum. Finspång
kommun bekämpade missbrukare genom att spela klassisk musik på hög volym. En annan
form av ljud som exkluderande design är att spela upp ljud i en hög frekvens som enbart unga
hör, och som upplevs som irriterande för de som kan höra ljuden, och dessa högtalare har
används i bland annat Malmö och Stockholm (Edin, 2017, s. 21–22). Bänkar det inte går att
sova på, som Edin (2017, s. 19) benämner ”luﬀarsäkra bänkar”, finns exempelvis på tågstationer
i Lund, Malmö, Norrköping, Katrineholm, och Göteborg, vilket skiljer sig från den svenska
kulturvetaren Catharina Thörns (2011, s. 993) observationer några år tidigare då inga sådana
bänkar existerade i Göteborg. Spikar som omöjliggör att sitta eller ligga ner förekommer
exempelvis i Karlstad (Edin, 2017, s. 76–77). En ”trevligare” syn än spikar för att hindra att
folk sitter ner kan vara att placera ut stora föremål som gör det fysiskt omöjligt att sitta där,

6

Edin (2017, s. 21) lyfter fram hur Hemköp i Malmö placerade ut stora blomkrukor utanför
ingången för att bli av med tiggare. De Fine Licht (2017, s. 30) skriver liknande om mindre
exkluderande design som inte är lika uppenbart avskräckande utan snarare ”puﬀar” människor
i en annan riktning, något han tror kommer bli vanligare än uppenbar exkluderande design
vilket majoriteten av den liberala medelklassen reagerar negativt på.
I kontrast till den växande användningen av exkluderande design lyfter Thörn (2011, s. 999)
upp hur Stadsmuseet i Göteborg tillsammans med Architects Without Borders tog fram
”luﬀarvänliga bänkar” som skulle placeras ut i staden för att väcka debatt – dock tillät inte
Göteborgs stad dem att placera ut bänkarna där de själva ville, utan de fick stå mer undangömda.
Bänkar med armstöd i mitten lyfts nästan uteslutande upp i tidigare forskning för sin funktion
att hindra personer från att ligga ner, och då främst inriktat mot hemlösa. Men som Savić och
Savičić (2014, juni, s. 7) lyfter fram innebär extra armstöd även att sittplatser fördelas på en
bänk, och påverkar således också hur personer kan sitta ner samt deras upplevda sociala
bekvämlighet. En annan potentiell fördel nämner Edin (2017, s. 76) i bildtexten i en bilaga,
nämligen att extra armstöd kan vara ”ett utmärkt stöd för någon som reser sig upp”.

1.4.2 När exkluderande design blir för synlig blir den ifrågasatt
Att en parkbänk har armstöd i mitten, eller en kant är ojämn kanske går dig obemärkt förbi,
ifall du inte försökt lägga dig och sova på bänken eller velat grinda med skateboarden på
kanten. Men viss form av exkluderande design är påtagligt synlig, som spikar, nitar eller
liknande vassa föremål på en plan yta som enbart finns där för att hindra folk att sitta eller
ligga ner. Den franska konstnären Arnaud Elfort (2016) beskriver dessa områden som ”antisites”, eller otillgängliga platser, områden med en design vars funktion är att hindra folk från
att använda ytan. Ett exempel på en otillgänglig plats som fick stor uppståndelse var spikar på
marken som sattes upp i London 2014, för att hindra hemlösa att sitta eller sova på den
specifika platsen. Petty (2016, s. 76–77) menar att den uppståndelse i media som spikar fick
visar på att när metoder för att hindra hemlösa blir alltför tydliga kan det väcka ett motstånd
från befolkningen, samtidigt menar Petty att spikarna inte var mer fientliga mot hemlösa än
andra former av ”osynligare” exkluderande design – vilken kan liknas med den accepterande
okunnighet som den indisk-amerikanska urbangeografen Ananya Roy (2011, s. 235) beskriver
att stadens invånare har till den ”urbana skuggan”. Edin (2017, s. 18, 24) menar att detta var
”första gången exkluderande design väcker någon större uppmärksamhet”, och skriver vidare
att en för tydlig design motverkar sitt syfte då ”ett av den exkluderande designens huvudsyften
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är att dölja maktförhållanden”. Vad spikarna gjorde var även att synliggöra hemlösa och
kampen mot dem, vilket påverkade hur de boende upplevde det oﬀentliga rummet.
Just hemlösa är en grupp som ofta lyfts fram i forskning om exkluderande design. I många
fall är det inte hemlösa som är huvudmålgruppen när exkluderande design används för att
motverka eller stoppa vissa grupper från särskilda platser, men hemlösa drabbas ofta eftersom
de lever och bor på gatan och oﬀentliga platser. En europeisk forskargrupp har undersökt hur
design av oﬀentliga platser påverkar det dagliga livet för hemlösa i flera europeiska städer,
särskilt framträdande platser är de som är knytpunkt för transport där många människor rör
sig (Doherty et al., 2008, s. 291, 295). Som exempel beskriver de köpcentret Nordstan i Göteborg
som sedan 2004 stänger centret mellan 02:00 och 05:30 på natten. Som oﬃciell förklaring till
detta nämns städning och reparation, men tidigare hade det skett sammanstötningar mellan
polis och ”oönskade människor”, och artikelförfattarna lyfter implicit fram att den verkliga
förklaringen med detta i bakgrunden kan vara en annan. Samma utestängning från en plats
att vara på ses bland annat på stationerna i Madrid och London, där det krävs en giltig biljett
för att få tillträde till väntrum och plattformar, och i vissa fall en avgift för att använda
bekvämlighetsinrättningar som dessutom övervakas av personal. Både på Nordstan i Göteborg
och tågstationen i Warszawa har gamla bänkar tagits bort och har i Warszawa istället ersatts
av plaststolar som inte går att sova på. Däremot pågår detta till trots arbete i flera europeiska
städer med att skapa platser där hemlösa kan uppehålla sig. På flera platser i Polen, Danmark,
Sverige, och Italien har det byggts rum eller byggnader där ”oönskade” människor inkluderas
och kan vara, samtidigt som de därmed exkluderas från platser där de inte är önskade. Ifall de
är kvar på oﬀentliga platser försöker de gömma sig och inte synas, som resultat av att ofta vara
övervakade (Doherty et al., 2008, s. 295, 298, 300–301, 304, 307). Dessa områden kan liknas
med det Roy (2011, s. 235) benämner som ”gråzoner”, utifrån Oren Yiftachels tankar, som
tolereras så länge de kontrolleras och innefattas i en diskurs kring fara, smitta, och kriminalitet.
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN-Habitat, 2013, s. 119, 122) förespråkar
att minska isolering eller marginalisering av vissa grupper, då inkludering är en av de mest
avgörande funktionerna av stadsplanering för att förebygga brottslighet, en annan viktig del är
att få användarna av rummet att känna en delaktighet och ägandeskap av det utrymme de
använder.
En annan lösning för att under vissa tider på dygnet förhindra personer att utnyttja det
oﬀentliga rummet kan vara att sätta upp sprinklers som nattetid på slumpmässiga tider
plötsligt börjar spruta vatten, vilket gör platsen till en obekväm eller oönskad sovplats för
hemlösa (Edin, 2017, s. 20). Bänkar vid stationerna i Malmös citytunnel hade en så kraftig

8

lutning att deras design inte bara hindrade en från att ligga på dem utan gjorde det även
svårt att ens använda bänkarna för att sitta ner, vilket ledde till att deras design anmäldes till
diskrimineringsombudsmannen (DO) – varpå deras lutning justerades. Malmö kommuns
ansvariga projektledare menar dock att designen inte var medvetet beställd, utan att de
hade en inkluderande avsikt då de beställde bänkar med ”arm- och ryggstöd för att vara
handikappvänliga” (Sveriges Radio, 2011, 4 mars). Edin (2017, s. 16) menar att den justerade
lutningen fortfarande gör det omöjligt att använda bänkarna för att sova på, men att detta inte
verkar varit fokus i någon kritik.

1.4.3 Exkluderande design för att förhindra brottslighet
Ett vanligt forskningsområde för exkluderande design är hur arkitektur kan användas för att
förhindra brottslighet. Från teorier om ”broken windows” – vilket i korthet handlar om att ha
en nolltolerans mot skadegörelse och direkt åtgärda förstörelse i syfte att förebygga att mer
skadegörelse inträﬀar som en följd av att rummet upplevs som accepterande av skadegörelse –
har nya metoder uppkommit för att minska brottslighet ur ett rent arkitektoniskt perspektiv,
till exempel genom splittersäkra fönsterglas (Edin, 2017, s. 36; Katyal, 2002, s. 1042). Ett eget
fält har skapats för att belysa detta fenomen, vilket är känt som ”Crime Prevention Through
Environmental Design” (CPTED). Den amerikanske juridikprofessorn Neal Katyal (2002,
s. 1048–1049) har sammanställt fyra koncept som är återkommande i litteratur om CPTED.
Design bör 1) skapa möjligheter för naturlig övervakning för medborgare, 2) inge en känsla av
territorialitet så att medborgarna tar ett ökat ansvar, 3) bygga upp en församling och minska
social isolering, samt 4) skydda objekt som är mål för brottslighet. Naturlig övervakning
innebär att arkitekturen ska skapa öppna ytor som är lättöverskådliga för boende, grannar och
förbipasserande. Tanken är att brottsligheten minskar när människor vistas ute i samhället
och på gatorna. Detta kan göras genom att skapa variation av byggnader och funktioner, vilket
leder till att det rör sig människor under dygnets alla tider. Andra lösningar innefattar att
byggnader får fler fönster som överblickar vältrafikerade områden, eller bättre belysning som
ger bättre sikt (Katyal, 2002, s. 1050, 1052, 1056, 1081; Wikström & Olsson, 2012, s. 68–69).
Territorialitet innebär att landskap och byggnader konstrueras för att skapa en ”ägare” så att
det finns någon som bryr sig och tar hand om området. Detta kan göras genom att skapa
verkliga hinder såsom låsta dörrar och murar, eller symboliska som valv eller trappsteg (Katyal,
2002, s. 1058–1059). Att bygga upp en församling handlar om medborgare ska lära känna sitt
närområde och samhälle, för att de på så vis ska känna mer gemenskap och solidaritet. Detta
leder till att människor är mindre benägna att utföra brott och att förbipasserande i högre
utsträckning motverkar brott. Ur denna aspekt är sociopetala ytor viktiga, vilket är områden
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som för människor samman, och exempel kan vara hur bänkar placeras. Motsatt fenomen,
sociofugala ytor, är vanliga på flygplatser där stolar placeras så att människor inte behöver tala
med varandra (Katyal, 2002, s. 1062, 1064). Att skydda objekt som är utsatta för brottslighet
är måhända mer konkret än föregående metoder, till exempel kan dörrar få starkare lås eller
bommar, snåriga buskar kan placeras under fönster, eller så kan storleken på brevinkast i
dörrar bli mindre. Andra exempel är att använda glas som är splittersäkra, att använda graﬃtiavstötande färg, eller att ha dörrar med stålkärna, vilka är mer osynliga åtgärder för att minska
brottsligheten (Katyal, 2002, s. 1042, 1067, 1069).
I Detroit har invånarna utvecklat särskilda metoder för att förhindra brottslighet. Den
amerikanska urbangeografen Kimberley Kinder (2014, s. 1770, 1775–1776) har genom
intervjuer med boende i Detroit funnit fem strategier som är framträdande, vilket bland annat
innebar att invånarna tog sig an eller ”adopterade” övergivna och tomma hus, byggnader och
platser och försökte få dem att se använda och levande ut för att avskräcka brottslighet.
Nutida forskning beskriver ofta exkluderande design i termer av obekväma bänkar, buskage
eller murar, men strategierna som invånarna i Detroit använder är en form som Kinder kallar
”guerilla-style defensive architecture” eftersom den tar sig lite mer exceptionella former. Till
exempel kunde det handla om att måla om hus så de skulle se mindre förfallna ut, att
regelbundet klippa gräset eller plantera blommor på öde tomter, att helt enkelt vara synlig på
platsen, att förstärka säkerheten på övergivna byggnader, men också att i vissa fall bränna ner
eller sabotera byggnader hellre än att låta kriminella få tillgång till dem.

1.4.4 Implicit exkluderande design
Exkluderande design är inte alltid uppenbart exkluderande, blomkrukorna som beskrivits
ovan är ett exempel på implicit exkluderande design (Edin, 2017; se även de Fine Licht,
2017). Flera studier lyfter fram den implicita eﬀekt arkitektur kan ha på människors
beteenden. Till exempel skriver Katyal (2002, s. 1072, 1087) hur arkitektur påverkar det
undermedvetna mer än det medvetna. Arkitektur är ständigt närvarande och inget som går
att koppla ifrån, därför har arkitektur också många möjligheter att påverka det omedvetna,
och därmed mänskligt beteende. Den brittiska ekonomigeografen John Allen (2006) har
undersökt hur arkitekturen på Sony Center på Potsdamer Platz i Berlin subtilt visar
människor hur de ska bete sig. Själva platsen är av relevans då det i teorin är ett privat
område, men i praktiken genom sin arkitektur upplevs som en oﬀentlig plats då det
varken finns grindar, murar eller övervakning. Han menar att själva upplevelsen av en plats,
platsens ”ambient power”, kan vara av större betydelse än själva layouten, belysningen eller
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bakgrundsljuden på platsen. Till exempel beskriver han hur besökare på Sony Center verkar
röra sig i särskilda mönster, även om det inte finns något explicit som hindrar dem från att
röra sig på ett annat sätt (Allen, 2006, s. 10–11, 19).
Ett annat perspektiv på hur design inte behöver vara explicit exkluderande är hur färg och
ljud kan motverka oönskat beteende. Studier har visat att olika färger kan påverka beteende
och känslor, till exempel kan föremål målas i avstötande färger. Ett annat sätt att använda färg
är att ha så färgglada och komplexa mönster som gör att klotter i praktiken blir osynligt och
därför inte lika attraktivt att genomföra, som exempelvis återfinns på sittytorna på Berlins
tunnelbanetåg. Ljud som ungdomar vanligtvis inte tycker om såsom klassisk musik eller
högfrekventa ljud endast yngre människor kan höra kan spelas i bakgrunden, för att på så vis
få dem att samlas någon annanstans (de Fine Licht, 2017, s. 30; Katyal, 2002, s. 1088; Savić
& Savičić, 2016b).
Forskning i arkitektonisk teori och miljöpsykologi ger fler exempel på implicit design, där
snabbmatsrestauranger har hårda stolar för att kunderna inte ska bli långvariga, hur displayen
som visar vilken våning hissen befinner sig på placeras högt upp i hissen för att människor ska
kunna undvika ögonkontakt, eller hur aﬀärer har smala gångar så att människor inte kan stå
och småprata utan måste fokusera på inköp av produkter (Katyal, 2002, s. 2043).
Camdenbänken är ett av de exempel på exkluderande design som återkommer oftast i
forskningen, och den är ett tydligt exempel på hur ett och samma objekt kan beskrivas som
både exkluderande och inkluderande. ”Bänken”, som är en massiv stenformation med ojämna
ytor, har fått sitt namn från att det var stadsdelen Camden i London som beställt en bänk att
ha på oﬀentliga platser, och som skulle motverka flera olika former av oönskat beteende. Den
är utformad för att förhindra skateboardåkning då dess ojämna ytor gör detta nästintill
omöjligt, den har inga plana ytor vilket hindrar personer från att lämna skräp på den, den har
inte heller några ställen att gömma undan föremål som droger, och vid marken har den en
inbuktning som gör att personer lättare kan förvara sin väska skyddad bakom sina ben (Edin,
2017, s. 39). Edin (2017, s. 39, 62) menar att bänken kan ”vara den mest utstuderade formen
av exkluderande design som existerar”, och pekar på att det är personer som befinner sig i
samhällets underklass, de otillräckliga konsumenterna, som bänken är designad att hantera.
Designfirman bakom Camdenbänken, Factory Furniture (2018), menar däremot att bänken
”tackles today’s street seating needs, e.g. being as inclusive as possible whilst resisting criminal
and anti-social behaviour” och beskriver den i en intervju med Savić och Savičić (2016a) som
”A more inclusive place to sit: the gentle undulations provide seating at diﬀerent heights
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oﬀering the perfect perch for every passer-by”, delvis genom att de säger att det inte finns
något sätt som är rätt sätt att sitta på bänken, vilket därför är mer inkluderande. Camdenbänken
med sin design utan ryggstöd eller andra skymmande detaljer kan sättas i kontrast med vad
den danska arkitekten och forskaren Jan Gehl (2010, s. 139–141) beskriver som de mest
inbjudande platserna att sitta på, vilka är de som erbjuder användaren någon form av privat
sfär där de kan välja att göra sig osynliga, och lyfter fram vikten av skrymsle och ”grottor” som
attraktiva sittplatser i staden. I en studie Gehl genomförde i Stockholm varierade tiden
oﬀentliga sittplatser var upptagna från 7–12 procent på vissa platser till 61–72 procent på de
platser som ansågs mest attraktiva. Till skillnad från Factory Furniture som anser att sin
design är inkluderande menar Gehl (2010, s. 143) att äldre vill ha ryggstöd och armstöd för
att kunna sitta bekvämt.

1.4.5 Exkluderande design måste inte enbart ses som negativt
I flera fall nämns kameraövervakning som en form av exkluderande design, och kameraövervakning ses ibland som en nackdel eftersom den hotar människors integritet. Det behöver
inte alltid handla om övervakning via kameror, utan kan också vara ”naturlig övervakning”
som innebär att områden görs mer överskådliga, men även detta öppnar upp platser och gör
dem mer publika vilket hämmar integritet. En vanlig invändning mot övervakning är att
brottslighet förflyttas till platser som inte är lika välplanerade (Katyal, 2002, s. 1044–1045).
Kameraövervakning har blivit ett allt vanligare fenomen, särskilt vid privatägda platser, och en
risk med detta är att det oﬀentliga rummet krymper (Wikström & Olsson, 2012, s. 109).
Edin (2017, s. 45) menar att övervakningskameror syftar till att förändra människors
beteende, men att det samtidigt inte är exkluderande utan alla övervakas likadant, vidare
menar han att ”När kameran i taket en dag försvinner beror det inte på att vi funnit den
oetisk. Det beror på att lutande bänkar och annan exkluderande design gjort den onödig.”
Viktigt att belysa är att exkluderande design inte enbart måste ses som något negativt, utan i
många fall kan förklaras utifrån olika etiska modeller. De Fine Licht (2017, s. 32) menar till
exempel att ur en konsekvensetisk synvinkel kan exkluderande design användas vid design av
busshållplatser. På många platser finns tiggare och hemlösa som sover på bänkar vid
hållplatserna, vilket leder till att andra människor känner sig osäkra. Majoriteten av alla
människor som befinner sig på hållplatserna lär dock vara de som väntar på bussen, och om
exkluderande design kan förhindra tiggare och att hemlösa sover på bänkarna främjas den
upplevda tryggheten hos den större gruppen av människor. Liknande kan parker och
grönområden anpassas för att bli mindre lockande för hemlösa och droganvändare, för att
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istället främja hälsoaspekten hos majoriteten av andra människor att vara i parkerna, det vill
säga majoriteten ges större prioritet än de marginaliserade grupperna. Dessutom kan det vara
värt att poängtera att alla val inte tvunget är exkluderande i sitt syfte. När det kommer till
bänkar är det inte alltid självklart att valet görs för att undvika eller exkludera hemlösa, det
kan i själva verket vara en ren kostnadsfråga eller ett estetiskt val (de Fine Licht, 2017, s. 34) –
även om en oplanerad konsekvens kan vara att hemlösa exkluderas. Det kan i sammanhanget
också vara värt att nämna att ”vi” har en skyldighet att inte förbjuda oönskade grupper,
samtidigt har ”vi” inte heller en skyldighet att låta dem vara överallt, menar de Fine Licht
(2017, s. 34).

1.4.6 Rätten till det oﬀentliga rummet
De Fine Licht (2017, s. 37–38) resonerar kring alla människors rätt till oﬀentliga platser. En
tanke är att alla människor har rätt till oﬀentliga platser på lika villkor, och i förhållande till
detta är exkluderande design inte något som hindrar. Det enda som hindras är ett visst
beteende på ett visst område, men alla påverkas av detta. Med andra ord, det går fortfarande
att sova eller åka skateboard på oﬀentliga platser även om det är förbjudet på en viss liten yta,
däremot kan det vara något mindre trivsamt. En annan tanke är att människor har rätt att
kontrollera oﬀentliga platser, till exempel i termer av att de som påverkas av ett beslut bör ha
rätt att tycka till och yttra sig i frågan. En tredje tanke är att alla människor ska ha rätt att
känna sig välkomna på oﬀentliga platser. Däremot innebär den tanken också att en liten
grupp, till exempel skateboardåkare, tonåringar eller hemlösa, ges en absolut röst och det är
inte praktiskt möjligt att alla grupper ska känna sig välkomna på alla oﬀentliga platser. En
fjärde tanke de Fine Licht lyfter är något han menar är självklart och underförstått – vi har
inte en absolut rätt att göra vad vi vill på oﬀentliga platser, såsom att spela hög musik på
nätter eller att hota andra människor. Han menar att olika rättigheter måste vägas mot
varandra, till exempel boendes rättighet att känna sig trygga i förhållande till skateboardåkares
rättighet att åka skateboard på nätter. Hans slutsatser är att exkluderande arkitektur inte är
något som måste undvikas, utan snarare att dess konsekvenser måste utvärderas, och att
människors rätt till oﬀentliga platser inte är något absolut utan måste vägas mot andra
rättigheter. Liknande förklarar Wikström och Olsson (2012, s. 82) om rätten eller friheten att
använda det oﬀentliga rummet att dessa inte är jämlikt fördelade i samhället, vilket medför att
det finns sociala hierarkier som påverkar vad som är tillåtet att göra i eller använda det
oﬀentliga rummet till. Vidare ställer de en fråga att ha i åtanke vid stadsplanering: ”vilka
människor [ska] bjudas in respektive stängas ute och vilka medel i form av rumslig gestaltning
kan användas för att uppnå olika resultat?” (Wikström & Olsson, 2012, s. 87). På liknande vis
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lyfter den amerikanska statsvetaren och genusforskaren Iris Marion Young (1990, s. 48–63)
fram fem aspekter av hur förtryck konkretiseras som är av relevans för stadsplanerare. Dessa
är exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell imperialism, och våld. Stadsplanerare
kan inte alltid ta hänsyn till alla dessa aspekter, men bör alltid vara medvetna om och
motverka dem i så hög utsträckning som möjligt. Till exempel innebär exploatering enligt
Young hur sociala processer skapar ojämlikhet mellan olika grupper, och marginalisering hur
arbetslösa blir uteslutna ur det sociala livet och depriveras.
De brittiska kulturgeograferna Ian Cook och Philip Crang (2012, s. 408–409) lyfter fram
skateboardåkare som en grupp i samhället som använder det oﬀentliga rummet på ett sätt där
det är det rumsliga som konsumeras, istället för att vara i det rumsliga för att kunna konsumera
varor som annars är grunden för den kapitalistiska aspekten av stadsplanering.
Paul Knox och Steven Pinch (2010, s. 48), brittiska kulturgeografer, menar att grupper som
exkluderas gör det för att de stör gällande beteendekoder som råder i den aktuella kulturen,
men att det i själva verket ofta handlar om att de antas störa beteendekoder snarare än att de
faktiskt gör det. Edin (2017, s. 65) menar att de bortstötta framställs som både lata och
farliga, och att detta ger majoriteten ett försvar för att försöka få bort dem, och Wikström och
Olsson (2012, s. 136) lyfter fram hemlösa som en utsatt grupp som exkluderas med motiveringen
att det gör stadens oﬀentliga rum säkrare. Enligt Knox och Pinch (2010, s. 68) finns det tre
olika kategorier av marginaliserade grupper: 1) ekonomiskt, som arbetslösa, äldre, studenter,
2) ekonomiskt och socialt, som etniska minoriteter, flyktingar, funktionsnedsatta, samt 3)
juridiskt, som illegala immigranter, ”down-and-outs”, droganvändare, och prostituerade. De
som inte ingår i dessa marginaliserade grupperna är de som ser sig som stadens ”legitima
invånare”, menar Edin (2017, s. 64).
Även djur kan nekas utrymme i det oﬀentliga rummet genom exkluderande design, ett
exempel på detta som blivit allt vanligare på senare år i Europa och USA är fågelpiggar som är
konstruerade för att förhindra fåglar från att sitta ner på specifika platser (Savić, 2016). Selena
Savić beskriver hur bilden av duvor har gått från att vara en idyllisk syn till att vara ”råttor
med vingar”, och att fågelpiggar nu används för att rena vår närmiljö och stänga ute oönskade
fågelarter från att landa. Savić (2016) drar en parallell mellan viljan att designa bort fåglar
med den att designa bort hemlösa, när oﬀentliga platser privatiseras försvinner oönskade
invånare från dessa ytor – vilket leder till att dessa grupper förflyttas till andra platser. Vid ett
privatägt område i Bristol, Storbritannien, har fågelpiggar satts upp på trädgrenar för att
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förhindra att fåglar sitter på grenarna och förorenar kvarterets bilar (Morris, 2017, 19 december),
vilket kan tolkas som ett resultat av gentrifiering.

1.4.7 Trender inom urbanism och möjliga konsekvenser
Den urbana staden kännetecknas i många fall av ökad kommersialisering och handel, men det
finns också utrymme för kreativitet. Skateboardåkare kan utöva sin sport i princip var som
helst i staden, och ”förortslandskapets mellanzoner […] erbjuder lättillgängliga fragment av
natur för lek och avkoppling” (Wikström & Olsson, 2012, s. 61–63). Den franska sociologen
och filosofen Henri Lefebvre (1970/2003, s. 26) menar att den urbana staden har en
inneboende strävan att återförenas med naturen, det artificiella med det spontana:
There is no city, no urban space without a garden or park, without the simulation of nature,
without labyrinths, the evocation of the ocean or forest, without trees tormented into strange
human and inhuman shape. What can be said, then, about the gardens and parks that are just as
responsible for the quality of urban life in Paris, London, Tokyo, and New York as their squares
and network of streets?

En urban trend är privatisering som innebär att de oﬀentliga rummen i allt större omfattning
hamnar under privat inflytande och kontroll. Det leder ofta till att marginaliserade grupper,
”hemlösa och andra individer som helt enkelt inte ’passar in’ ombeds lämna platserna” (Wikström
& Olsson, 2012, s. 109, 136). En metod som används i USA för att bevara oﬀentligt tillgängliga
rum trots privatisering är införandet av så kallade ”privately owned public spaces”, POPS, som
innebär att privata aktörer får lättnader i restriktioner på sina fastigheter ifall de håller delar av
markplan öppet för allmänheten. Det kan exempelvis röra sig om att tillåtas att bygga högre
byggnader än de annars fått bygglov till. Men det finns kritik kring hur öppna och tillgängliga
dessa platserna verkligen är, då de direkt eller indirekt har uppförandekoder – och studier visar
att de i större utsträckning än oﬀentliga platser försöker kontrollera beteende och ”filtrera” vem
som passar in och inte. Olika samhällsgrupper kan uppleva dessa platser olika, och för vissa
signalerar platsen att de inte är välkomna där (Németh & Schmidt, 2011, s. 5, 9, 18–20; Schmidt,
Németh & Botsford, 2011, s. 270, 280).
Handel och kommersiella aktiviteter är centrala inslag i stadens rum. När staden förnyas
planeras platser för konsumtion, detaljhandel, och restaurangbranschen som resultat av en
föreställning om ett stadsliv baserat på konsumtion. Ett led i detta är en kraftig ökning av
antalet sittplatser i städer som tillhör caféer. En annan trend är att handeln tar allt större plats
även på oﬀentliga platser och de platser där många människor rör sig, till exempel flygplatser
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och tågstationer (Gehl, 2010, s. 144–147; Knox & Pinch, 2010, s. 55; Wikström & Olsson,
2012, s. 112–113, 115). En konsekvens av privatisering och den urbana kommersialiseringen är:
Ju mer det oﬀentliga livet flyttas in till köpmiljöernas privata rum, desto mer homogeniseras
rummen i staden. Shoppingmiljöerna vänder sig till dem som har för avsikt att handla, något som
också starkt signaleras genom miljöernas utformning och kontrollfunktioner. Vad som är tillåtet
respektive förbjudet avgörs inte med utgångspunkt i de regler som gäller för gatan eller torget som
oﬀentliga rum, utan av de privata aktörer som kontrollerar dem. […] Juridiskt sett tycks emellertid
de stora passagerna i köpcentra hamna i en gråzon. Medan vissa företrädare för polisen betraktar
dem som oﬀentlig plats ser ägarna dem vanligen som privat område (Wikström & Olsson, 2012,
s. 116)

Appropriation är ytterligare ett begrepp som är centralt inom urbanteori, att appropriera ett
rum betyder att göra det till sitt. Wikström och Olsson (2012, s. 90, 99, 144, 146) beskriver
att medelklassen approprierat städernas attraktiva platser, framför allt gågator och uteserveringar.
Det innebär inte att andra grupper inte får vara där, men med ”fel kläder” eller utan pengar i
plånboken känner de sig inte välkomna. Liknande kan äldre känna sig exkluderade kvällstid
när ungdomar approprierat en plats. Därför menar Wikström och Olsson att appropriation i
förhållande till det oﬀentliga rummet är en känslig fråga, utifrån Lefebvres teorier menar de
vidare att städernas rum inbjuder till olika grad appropriation. Vissa platser repellerar snarare
än attraherar, och aktiviteter som inte anses vara normala tvingas till marginalerna och
periferin. Där råder inte samma restriktioner, kontroll eller insyn som i de mer ordnade
rummen, varför ungdomar, grafittimålare, och andra marginaliserade grupper ofta tyr sig dit.
Samtidigt beskriver de, utifrån forskning av Nan Ellin och Jan Gehl, hur nutida arkitektur
sätter människor i centrum för att skapa oﬀentliga rum som attraherar snarare än repellerar.
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2. Teori
Studiens teoretiska grund utgörs av kritisk urbanteori som används för att synliggöra och
undersöka exkluderande design och möjliga konsekvenser för olika grupperingar i samhället.
Kritisk urbanteori syftar till att synliggöra maktförhållanden och hur olika grupper av
människor påverkas av stadens konstruktion och upprätthållande, och vi menar således att
teorin är lämplig som grund för en studie av exkluderande design – som i sig fokuserar på att
avvärja specifika marginaliserade grupper från att utnyttja det oﬀentliga rummet eller påverka
på vilket sätt dessa individer använder sig av rummet.

2.1 Ursprung till kritisk urbanteori
Den kritiska urbanteorin tillhör forskningsfältet kulturgeografi, och har rötter i olika grenar
av området, kanske främst urbangeografin och socialgeografin. Inom båda dessa inriktningar
är den amerikanska urbangeografen Edward Sojas (1980, s. 208, 224–224; se även Hubbard,
2012, s. 220) koncept om en socio-spatial dialektik framträdande. Det socio-spatiala innebär
att relationer och produktion, eller relationen mellan det sociala och det rumsliga, sätts i en
gemensam kontext. Enkelt förklarat innebär det att människorna är med och formar städerna
de bor i, samtidigt som städerna också formar människorna, och Soja menar att teorin kan
användas för att analysera kapitalistiska och sociala handlingar.
Inom urbangeografin lyfts det fram hur städer världen över blir mer lika varandra, med
förorter, gentrifiering, och socio-spatial segregering – vilket gör att städer kan undersökas och
förklaras på ett generellt sätt då en stad inte är unik i sin utformning eller i de problem den
ställs inför (Pacione, 2009, s. 3). Fokus inom forskningsfältet ligger främst inom städers
fysiska karaktär – byggnader och platser – eller på ekonomiska aspekter i nära koppling till
socialgeografin (Hall & Barrett, 2012, s. 210). Forskning inom socialgeografi brukar fokusera
på de mest utsatta och maktlösa i samhället (Hubbard, 2012, s. 220–222, 224–232). Således
berör socialgeografin till stor del marginalisering i samhället, och intresserar sig för grupperingar
utifrån sådant som genus, ålder, och etnicitet. Socialgeografi belyser andrafiering och
stigmatisering av ”de Andra”, samt marginaliseringens konsekvenser i stadsmiljön, genom att
undersöka exempelvis dessa grupperingars levnadsvillkor och situation.
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2.2 Kritisk urbanteori
Kritisk urbanteori har sin grund i relationen mellan det sociala och det geografiska i koppling
till ojämlikheter och marginaliseringen av vissa grupper, och baseras till stor del på tankar från
Henri Lefebvre som vidareutvecklats av urbangeografer som David Harvey, Manuel Castells,
Peter Marcuse, och Edward Soja (Brenner, 2009, s. 198; Del Casino, 2009, s. 45). Ordinarie
urbanteori – det vill säga icke-kritisk – som exempelvis Chicagoskolans urbansociologi, fokuserar
på social organisation, byråkrati eller ekonomisk eﬀektivitet medan den kritiska fokuserar på
den politiska och ideologiska delen av hur det urbana rummet konstrueras och används
utifrån en analys av maktrelationer (Brenner, 2009, s. 198–199). Det kritiska perspektivet
ifrågasätter också urbangeografins antagande att städer världen över behandlas som en
gemensam enhet – istället för ett empiriskt objekt, som inom urbangeografin, ses det urbana
som något teoretiskt abstrakt inom kritisk urbanteori (Brenner & Schmid, 2015, s. 163).
Utifrån kritisk urbanteori anses människors handlingskraft kontrolleras eller påverkas av det
sociala rummet och rumslighet, och teorin ämnar speciellt att belysa rådande ojämlikheter
och maktförhållanden (Brenner, 2009, s. 198–199; Del Casino, 2009, s. 23, 68). Den fokuserar
på den urbana staden utifrån sin politiska och ideologiska karaktär, som medför att staden är
– och har varit – socialt konstruerad med de maktrelationer som finns inneboende. Kritisk
urbanteori ifrågasätter inte bara det urbana, utan menar att det finns en annan – mer demokratisk,
rättvis, och hållbar – form av urbanisering. Kort uttryckt innebär kritisk urbanteori inte bara
en kritik av ideologier, utan också en kritik mot ojämställdhet, orättvisor, och utnyttjande av
människor som finns i städer (Brenner, 2009, s. 198). Som den amerikanska urbangeografen
John Short (2006, s. 6) uttrycker det finns det en auktoritet inbyggd i städernas design och
stadsplanering. Det rumsliga ses som både en tillgång och en begränsning för såväl individen
som gruppen, och det leder till en kamp för att få tillgång till samhällets tjänster (Del Casino,
2009, s. 68). Samtidigt ses det rumsliga inte enbart som ”a backdrop or a site of meaning”,
utan som en aktör (Del Casino, 2009, s. 23). Den schweiziska urbangeografen Christian
Schmid (2012, s. 58) menar, utifrån Lefebvre, att utgångspunkten för kritisk urbanteori alltid
bör vara vanliga företeelser eller ting ur vardagslivet, det banala.
Genom att vissa grupperingar, som fattiga och kriminella, utesluts från vissa oﬀentliga rum
och istället samlas på andra platser upprätthålls ojämlikhet utifrån ekonomiska faktorer eller
rasism – vilket delvis har sin förklaring i hur samhället är uppbyggt på kapitalistisk grund
(Del Casino, 2009, s. 23). Den kritiska synen fokuserar på att belysa och förändra den rådande
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strukturen, för att ta ställning för, och lyfta upp, marginaliserade grupper i samhället (Del
Casino, 2009, s. 68).
I sin kritik mot urbanism behandlar Lefebvre (1970/2003, s. 90–92, 181) flera aspekter som
mynnar ut i slutsatsen att urbanism skapar ett repressivt rum som representeras som objektivt,
vetenskapligt och neutralt. Hans främsta kritik mot urbanism är hur människor i rummet är
så passiva, trots att de i allra högsta grad påverkas genom olika projekt och strategier. När
staden växer drar den till sig rikedom och monopoliserar kultur, samtidigt som makten
koncentreras. Större städer legitimerar ojämlikhet, och det urbana medför en form av alienation
där segregering av klass, stadsdel, yrke, ålder, etnicitet eller kön blir vardagliga fenomen. Även
stadsarkitekten upprätthåller mer eller mindre medvetet de sociala nät, normer och värden
som finns i staden. Resultatet blir segregation, även om avsikten är att skapa integration och
interaktion. Lefebvre (1970/2003, s. 120–121) ser inte så optimistiskt på framtiden ur detta
perspektiv: ”Until the arrival of a new order, the urban will never lack an element of repression
[…]. This repressive side of the urban is incorporated in the conception of space; it supports
transgression”.
Inom kritisk urbanteori återkommer ofta kritik mot att se städer som något universellt,
exempelvis menar Schmid (2012, s. 48–49) att det inte går att särskilja moderna städer utifrån
de kvantitativa modeller som ofta används i uppdelandet mellan staden och landsbygden (se
1.3.3). Schmid menar att utgångspunkten istället bör vara sådant som kvaliteten av aktivitet
och vardagliga interaktioner – vilket han menar dock leder till att benämningen ”stad” blir
problematisk. Städer, eller det urbana, är mer flytande och kan inte delas upp i antingen urban
eller icke-urban, menar den amerikanska urbangeografen Neil Brenner och Christian Schmid
(2015, s. 156, 165). En del i denna kritik förs fram av Roy (2009, s. 820; 2011, s. 226–228)
som belyser hur den teoretiska grunden för vad en stad är bygger på amerikanska och västeuropeiska upplevelser av staden. I en artikel har Roy (2016, s. 810–811) undersökt ett statligt
program mot fattigdom i Indien och hur det tar sig form i praktiken. Kommunen hon gjorde
sina fältstudier i fick sin kommunala rättighet 1992, vilket gav kommunen en administrativ
och urban status. Detta ifrågasätter hon i termer av hur det urbana ofta förklaras, till exempel
genom att beskriva bristen av infrastruktur.
I liknande tankebanor tar Brenner (2009, s. 199, 205–206; se även Brenner & Schmid, 2015,
s. 162, 172) avstamp i Lefebvres urbaniseringsteori och menar att det under 2000-talet går att
uttyda en urbanisering av hela världen. Han förklarar att urbanisering inte längre enbart kan
ses i termer av stora städer och produktion, utan menar att det i stället kan förklaras till

19

exempel utifrån infrastruktur, var människor bosätter sig, hur marken används, eller mönster
för hur investeringar görs. Med andra ord, även om urbanisering ofta manifesteras genom
stora städer och expansionsgrad kan urbanisering likväl tolkas ur andra aspekter. Det urbana
kan enligt Brenner inte längre ses som en distinkt plats med tydliga gränser, utan har istället
en ”planetliknande” funktion, där aspekter såsom välfärd, ekonomi, sociala relationer, och
hållbarhet kretsar.

2.2.1 Vad är en plats?
Lefebvre delar upp plats eller rum (space) i tre dimensioner, utifrån två olika perspektiv. Den
första dimensionen är ”rumslig praktik” eller ”varseblivna rum”2 och är det som kan uppfattas
av våra sinnen och är empiriskt observerbart, det är således en materialistisk och fysisk plats.
Den andra dimensionen är ”representationer av rum” eller ”föreställda rum”3 och är hur staden
presenteras i exempelvis stadsplaneringsdokument, och inkluderar exempelvis fastighetsrätt,
denna dimension är en mental eller idealistisk plats. Den tredje och sista dimensionen
”representationsskapande rum” eller ”levda rum” 4 syftar till något högre, en abstrakt bild över
vad rummet symboliserar och hur det upplevs av individerna som rör sig där – det levda
rummet förändras över tid och är den sociala platsen i en kombination av materialism och
idealism (Elden, 2007, s. 110–111; Knox & Pinch, 2010 s. 201; Lefebvre, 1991/2014b, s. 291–
292; Pacione, 2009, s. 159; Schmid, 2012, s. 49–52). För att underlätta läsningen väljer vi att
enbart använda oss av termerna varseblivna, föreställda och levda rum.
Denna uppdelning tolkas och framställs dock olika, vilket vi anser problematiskt. Exempelvis
slår både den brittiska urbangeografen Michael Pacione (2009, s. 159) och Knox och
Pinch (2010, s. 201) ihop första och tredje dimensionen, och likställer representationsskapande
rum med varseblivna, som de menar syftar till de känslorna personer har till rummet de rör
sig i – och de nämner således varken rumslig praktik eller levda rum. Ytterligare en annan
uppdelning presenterar Alan Harding och Tälja Blokland (2014, s. 176) som menar att den är
uppdelad i varseblivna/representationer av rum, föreställda/representationsskapande, samt
levda/fenomenologisk representation. Oavsett indelning innebär Lefebvres syn på det rumsliga
att ett och samma rum beskrivs, tolkas och upplevs olika av de som rör sig i det.

På engelska används termerna ”spatial practices” och ”perceived space”
Benämnda ”representations of space” och ”conceived space”
4 Benämnda ”spaces of representation” och ”lived space”, men ibland förekommer även benämningen ”representational spaces” (Lefebvre, 1991/2014b, s. 291), möjligtvis på grund av olika översättningar
2
3
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2.2.2 Rätten till staden
Inom kritisk urbangeografi har på senare år konceptet kring ”rätten till staden” (right to the
city), som myntades 1968 av Henri Lefebvre, fått ett uppsving (Brenner, Marcuse & Mayer,
2012, s. 6; Schmid, 2012, s. 42). Peter Marcuse (2012, s. 24), tysk-amerikansk urbangeograf,
menar att införandet av en rätt till staden är det ultimata målet för kritisk urbanteori, och
problematiserar vems och vilka rättigheter det handlar om. Vems rättigheter kan sammanfattas
med att det är de marginaliserades, de exkluderades, de lågavlönades, och vilka rättigheter det
handlar om är långtgående och berör såväl tillgång till grundläggande nödvändigheter som
rent vatten och sjukvård, som till högre moraliska rättigheter i en komplex helhet kring
rättvisa och kvalitet (Marcuse, 2012, s. 31, 34–35; Schmid, 2012, s. 43). Att fokus är på att
framhäva de marginaliserades rättigheter på bekostnad av andras är tydligt i Marcuses (2012,
s. 34–35) argumentation: ”To gain rights for those that do not have them will involve eliminating
some rights for those that do: the right to dispossess others, to exploit, to dominate, to suppress,
to manipulate the conduct of others”.
En annan del i rätten till staden är vilken stad det gäller; hur definieras staden? Efterhand
lade Lefebvre till begreppen ”rätten till centralitet”, ”rätten till skillnad”, och ”rätten till det
rumsliga” (Schmid, 2012, s. 49), just utifrån problematik kring definition av ”staden”. John
Friedmann menar exempelvis att ”a city can truly be called a city only when its streets belong
to the people” (citerad i Schmid, 2012, s. 58). När vi talar om rätten till staden gör vi främst
det i ett sammanhang av rätten till det oﬀentliga och semi-oﬀentliga rummet.
För att skapa denna rätt till staden förespråkar Marcuse (2012, s. 37) tre steg: synliggöra
(expose) grundproblemet och förmedla detta, ge förslag (propose) utifrån vad de utsatta
behöver för att få det bättre och varför dessa behöver genomföras, samt politisera (politicize)
problemet för att visa på vilka politiska handlingar som behöver ske – vilket kan innebära att
samarbeta med organisationer eller media för att väcka uppmärksamhet kring problemet.
I sin text ”The right to the city” lägger den brittiska antropologen och urbangeografen David
Harvey (2008, s. 23) fram att rätten till staden är en mänsklig rättighet, och att rätten inte
handlar om en individuell rätt ”till staden” utan inkluderar en kollektiv rätt att förändra staden
– och på så vis kunna förändra sig själv. Harvey (2013, s. 5) menar att det handlar om att ”to
claim some kind of shaping power over the processes of urbanization”, det vill säga han menar
att kollektivet ska ha någon form av makt, även om han också påpekar att denna makt bör
inkludera möjlighet till radikala förändringar. Samtidigt problematiserar Harvey (2013, s. xv)
det i förordet till sin bok Rebel cities, där han belyser bristen på vad termen egentligen innebär:
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to claim the right to the city is, in eﬀect, to claim a right to something that no longer exists (if it
ever truly did). Furthermore, the right to the city is an empty signifier. Everything depends on
who gets to fill it with meaning. The financiers and developers can claim it, and have every right to
do so. But then so can the homeless and the sans-papiers. We inevitably have to confront the
question of whose rights are being identified (kursivering i original)

Harvey (2008, s. 37–38) varnar för hur rätten till staden alltmer hamnar i privata händer, där
företag och fastighetsägare tar sig rätten att förändra staden till sin egen fördel. Manuel
Castells benämner detta som reterritorialization, och Neil Smith benämner det revanchism,
och båda kan liknas vid gentrifiering (Knox & Pinch, 2010, s. 90, 337). Schmid (2012, s. 56)
lyfter fram semi-oﬀentliga platser som ägs av privata företag som tydliga exempel på detta,
som köpcentrum eller tågstationer, som designas för att öka genomströmning av köpstarka
konsumenter. Vissa grupper lyckas på så vis appropriera urbana ytor genom att begränsa
andra gruppers tillgänglighet till dessa semi-oﬀentliga rum – och Schmid menar att detta är
del i en större historisk och geografisk strategi som inte är begränsade till enskilda ytor. Cook
och Crang (2012, s. 407–408) beskriver köpcentrum som ett sätt att skapa ett köpstråk av
gatubutiker för medelklassen där ”gatans folk” är exkluderade. I liknande stil beskriver Edin
(2017, s. 31) hur exkluderande design främst används i miljöer där det finns en uppdelning av
”tillräckliga och otillräckliga konsumenter” och där det finns en ”nyliberal påverkan på
stadsmiljön”, samt att utvecklingen mot en allt mer exkluderande design följer utvecklingen av
privatisering av det oﬀentliga rummet.
Det finns således en klart uttalad politisk ståndpunkt i den kritiska urbanteorin, men som
Marcuse (2012, s. 37–38) skriver kan det samhälle teorin förespråkar ses som ett socialistiskt
eller kommunistiskt samhälle likväl som ett demokratiskt, rättvist, eller humant samhälle. Det
som är enhetligt i det förespråkade samhället är ett motstånd mot kapitalismen som det grundläggande samhällssystemet. Den amerikanska urbangeografen Mark Purcell (2002, s. 101–
102) däremot menar att ”rätten till staden” är en radikal förändring av samhället, där makt
förflyttas från staten till det rumsliga och dess användare, och på så vis ett tänkt samhälle som
inte är en liberal demokrati.

2.2.3 Kritik mot kritisk urbanteori
Purcell (2002, s. 102–104) är kritisk till hur ”rätten till staden” framställs av nutida forskare,
och menar att konceptet är betydligt mer radikalt än andra framhäver det. Exempelvis menar
han att den nuvarande formen av medborgarskap omkastas helt – då alla invånare, oavsett
medborgarskap, har samtliga av stadens rättigheter (vilka Purcell menar är mer långtgående
politiska rättigheter än de som råder i nuvarande liberala demokratier). Detta är dock inget
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som Lefebvre (1989/2014a, s. 205) själv varit otydlig med, då han bokstavligen skrivit ”The
right to the city implies nothing less than a revolutionary concept of citizenship”. Purcell
(2002, s. 103–105) menar att invånarna får en hegemonisk ställning över staten, och således
går emot den maktfördelning som följde den Westfaliska freden. En lösning Purcell lägger
fram är att ens ”medborgarskap” främst är att tillhöra staden istället för nationen. En annan
kritik Purcell (2002, s. 106–107) lyfter upp är att rätten till staden, utifrån Lefebvre, baseras
på klasskillnader och är ett motstånd specifikt mot en kapitalistisk stad, och inte exempelvis
mot en rasistisk, patriarkal eller heteronormativ stad. Liknande kritik som förs mot flera av
inriktningarna inom urbangeografi är hur ”the issue of race” inte lyfts – att immigranter placeras
i fack och får spela en given roll trots att det hävdas att människors olikheter kommer till
uttryck (Knox & Pinch, 2010, s. 302).
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3. Metod
Studien bygger på två metoder för att synliggöra och undersöka exkluderande design. Huvuddelen av studiens resultat bygger på observationer av exkluderande design i oﬀentliga och
semi-oﬀentliga rum. Som komplement till observationerna har vi utfört en innehållsanalys av
de observerade områdenas översikts- och detaljplaner, samt en innehållsanalys av två bänktillverkares webbplatser. Det kan ses som en form av triangulering, då vi använder olika metoder
för att samla in data för att därefter väga samman den i analysen och därigenom öka analysens
validitet (Patel & Davidson, 2011, s. 107).
Utifrån Lefebvres termer kan det sammanfattas med att vi genom observationer beskriver det
varseblivna rummet och genom innehållsanalys beskriver det föreställda rummet – och det
levda rummet är tänkt att delvis träda fram i analysen.

3.1 Att studera rummet genom observation
Observationerna är av semi-strukturerad karaktär. De har genomförts med strukturerade
delar, med en explicit formulerad utgångspunkt och genom anteckningar i ett observationsschema. Samtidigt kan observationerna beskrivas som ostrukturerade då de skett i utforskande
syfte, för att inhämta så mycket information som möjligt (Bryman, 2012, s. 272; Patel &
Davidson, 2011, s. 93, 97). Den kan liknas med vad den svenska etnologen Eva Silvén (2011,
s. 152–153) benämner ”fokuserad observation”, då vi växlar mellan att titta på helheten och de
små detaljerna.
Utifrån den tidigare forskning som behandlats ovan finns det återkommande exempel på
exkluderande design; vilka är bänkar, piggar, anti-skate, splittersäkert glas, grafittiavstötande
färg, ljud i olika former, ljus, låsta platser, otillgängliga platser genom konst, staket, och kameraövervakning. Vi menar dock att flera av dessa är svåra att observera, såsom huruvida en färg är
grafittiavstötande eller en glasruta är splittersäker. Därför fokuserade vi på att observera förekomsten av bänkar med exkluderande design, förekomsten av stenar eller piggar på marken
för att förhindra människor från att sitta på specifika platser, huruvida det finns platser som är
låsta eller otillgängliga vissa tider på dygnet, samt förekomsten av design som förhindrar
skateboardåkning. Till vår hjälp utgick vi vid observationen från ett observationsschema, se
bilaga A.
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3.1.1 Observationsschema
Studiens observationsschema är skapat utifrån de fyra aspekter Bryman (2012, s. 275–276)
menar bör ligga till grund för ett observationsschema. Dessa är: 1) Ett tydligt fokus, både
gällande exakt vad som ska observeras, och för att säkerställa att rätt material samlas in.
2) Finnas möjlighet att registrera oväntade saker i observationsschemat, och det kan därför
vara till fördel att göra en pilotstudie för att se till att kategorierna är tillräckligt täckande.
3) Det ska vara lätt att registrera resultatet utan att vara tveksam på var eller hur detta ska ske.
Samt 4) där Bryman menar att en problematik med observationsscheman är att det som sker
tolkas, och att resultatet på grund av detta kan bli skevt eller missvisande. Vi har därför försökt
ge en så detaljerad beskrivning som möjligt, som möjliggör för andra att göra egna tolkningar
– men vi är samtidigt medvetna om att denna beskrivning i sig påverkas av vårt urval och
förhållningssätt där en viss analys redan gjorts (se exempelvis Pripp & Öhlander, 2011, s. 138,
140–141).
Vårt observationsschema är utformat för att kunna vara en form av fältdagbok, vars syfte är
att hjälpa till med formulering av en text som placerar läsaren i ”forskarens skor” (se
exempelvis Cook, 1997, s. 146–147). Vi har även utgått från de frågor som den amerikanska
kommunikationsvetaren Patty Sotirin (1999, november, s. 18) föreslår att observatören ställer
sig vid denna typ av studie: vilka olika former av föremål som finns och hur dessa är arrangerade,
huruvida platsen är anpassad för olika kroppar samt vem som har auktoritet på platsen.
Inför observationen i Göteborg hade vi för avsikt att i större utsträckning observera hur
människor interagerade med exkluderande design, men tidigt under observationen valde vi att
flytta fokus till att nästan uteslutande observera föremålen i sig mer än människors interaktion
med dem. Att fokus flyttats behöver i sig inte vara något problem, utan kan vara en del i
observationsprocessen (se exempelvis Cook, 1997, s. 127). En reflektion kring betydelsen av
denna förändring finns i 6.1.

3.2 Innehållsanalys som metod
Innehållsanalys är en metod för att analysera och kategorisera innehållet i på förhand
formulerade kategorier. Innehållsanalysen bör vara objektiv och systematisk för att dels bidra
med transparens i hur innehållet kategoriserats, dels för att minska risken för eventuellt bias
från forskaren (Bryman, 2012, s. 289–290). Bryman (2012, s. 295–298) beskriver fyra
infallsvinklar en innehållsanalys kan använda sig av: betydelsefulla agenter, förekomst av ord,
ämnen och teman, samt disposition. Av dessa är det i denna studie främst förekomst av ord,
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samt ämnen och teman som är av relevans. Ord kan både inbegripa antal gånger ett visst ord
upprepas, men kan också användas för att granska varför ett visst ord används framför ett
annat. Vi analyserar vilka ord som används för att synliggöra maktaspekter, eller hur författaren
ser på olika grupper. När det kommer till ämnen och teman är det genom de tre frågorna
nedan vi granskat texterna, för att se om dessa ämnen fanns och hur det i sådana fall skrivs
om dem.
Utifrån tidigare forskning om exkluderande design och det oﬀentliga rummet har vi valt ut ett
antal kategorier att granska vid innehållsanalysen. Vi granskade förekomsten av formuleringar
om:
•

Nämns specifika samhällsgrupper explicit eller beskrivs samhällets invånare i generella
termer?

•

Är det oﬀentliga rummet tillgängligt för alla? (Både miljömässigt och föremål)

•

Finns det uttryck som berör marginalisering, inkludering eller exkludering?

3.3 Urval
Observationen genomfördes i Göteborg, i närområdet kring centralstationen samt i de centrala
stadsdelarna Nordstaden och Inom Vallgraven. Som grund till detta beslut ligger den forskning
som Doherty et al. (2008) presenterat, där de diskuterar hur exkluderande design är särskilt
framträdande på platser som är knytpunkter för transport och där många människor rör sig.
Deras forskning undersöker främst hur exkluderande design påverkar hemlösa, och Thörn
(2011, s. 990) menar att Göteborg är den stad i Sverige med flest hemlösa per invånare. Även
om vårt fokus inte enbart är hemlösa, utan hur marginaliserade grupper i helhet påverkas av
exkluderande design, anser vi att Göteborg är en relevant stad att studera. I sin studie från
2011 skrev Thörn (2011, s. 993) att det inte fanns några bänkar speciellt designade för att
hindra hemlösa att sova i staden, medan Edin (2017, s. 19) listade Göteborg som en av flera
städer sådana bänkar fanns i. Utifrån såväl exkluderande design som kritisk urbanteori finns
ett fokus på privatisering och dess roll i att stöta bort oönskade grupper, och Thörn (2011,
s. 995) menar att Göteborgs strävan att bli en entreprenörsstad har resulterat i ”serious
enforcement of soft policies to render the city’s homeless people invisible”.
För att utöka vårt underlag och få ökad reliabilitet i studien har vi också att utfört ett antal
mindre kompletterande observationer i städerna Halmstad, Falkenberg, Mölndal, samt Ullared.
Dessa mindre observationer presenteras i ett eget avsnitt, under rubriken ”Utblickar”, och
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består av exempel på exkluderande design som vi inte såg under observationen i Göteborg
men som vi uppmärksammat i vår närmiljö. Resultaten från dessa utblickar bör således inte
ses som representativa för de städer de är i, då de inte är del av en systematisk observation
som den i Göteborg. Utblickarna är istället menade att ge ett bredare perspektiv på olika
fenomen vi observerat, som går att koppla till tidigare forskning.
När det kommer till innehållsanalys kommer vi att granska gällande översiktsplan för Göteborg,
samt de detaljplaner som berör de observerade stadsdelarna.

3.4 Metodkritik
En vanlig invändning vid dold, eller icke-deltagande, observation är den etiska aspekt när
människor blir observerade utan deras vetskap (Patel & Davidson, 2011, s. 100). Som
diskuterats ovan är vårt syfte dock inte att observera människors beteenden, utan de fysiska
objekt vars design kan vara exkluderande. Vi menar att de etiska problemen i vårt fall blir
minimala ur detta hänseende, särskilt eftersom människorna inte kommer gå att identifiera i
resultatet.
Kritik som lyfts mot innehållsanalys är svårigheten att undgå bias, eftersom det som undersöks
påverkas av forskarens intresse och undersökningsområde, men när kategorierna väl är
formulerade bör bias kunna undvikas. En risk i detta hänseende är om kategorierna som
undersöks är otydliga, eller att viktiga aspekter faller bort. Ytterligare kritik kan vara om
texten tillskrivs ett implicit snarare än ett explicit innehåll, med andra ord – att läsa ”mellan
raderna” och läsa in något som faktiskt inte står uttryckligen. Andra vanliga invändningar är
att det är svårt att nå kärnan och svara på frågan ”varför” vid innehållsanalys eftersom
resultatet bara är en tolkning, och att själva analysen blir beroende av att själva texten som
granskas är välskriven (Bryman, 2012, s. 289–291, 306–307).

3.5 Vetenskaplig kvalitetssäkring
Genom att utgå från tidigare forskning om exkluderande design och kritisk urbanteori ökar vi
innehållsvaliditeten, eftersom när vi formulerar kriterier till observationsschemat utifrån vår
teoretiska ram får vi en hög överensstämmelse mellan det vi säger oss undersöka och det vi
faktiskt undersöker (Patel & Davidson, 2011, s. 102–103).
Tillförlitligheten kan vid observationer vara låg eftersom det inte tvunget finns konkreta mått
att utgå ifrån, men genom användandet av ett observationsschema ökar reliabiliteten. Dessutom
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är det en fördel att vi är två observatörer, då interbedömarreliabilitet kan användas för att
jämföra våra registreringar sinsemellan och undersöka överensstämmelsen. På samma vis kan
metodtriangulering öka reliabiliteten då vi observerar samma fenomen men i olika sammanhang
(Patel & Davidson, 2011, s. 104, 107). Genom att vi har med flertalet fotografier som bilaga
innebär det även att läsare inte enbart tar del av vår beskrivning utan kan se föremålen själv –
dock genom vårt urval – och kan göra sin egen tolkning.

3.6 Vetenskapsteoretiskt perspektiv
I detta arbete utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där vi lyfter vår roll som
forskare som medskapande aktörer i den sociala verkligheten. Denna ontologiska position
innebär att samhället och dess meningsinnehåll skapas av sociala aktörer i en ständig process.
Kunskap ses ur det här perspektivet som obestämd, som en del av sin postmoderna karaktär.
Postmodernism innebär en skepticism till att det går att finna en definitiv version av
verkligheten, postmodernister diskuterar sannolikhet mellan olika versioner snarare än att
bestämma huruvida någon version är absolut rätt eller fel. Kunskap blir också en reflektion av
forskarens plats i tid och rum (Bryman, 2012, s. 33, 380, 383, 393, 710).
Vi anser att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv passar som vetenskapligt förhållningssätt
för att tolka exkluderande design (som ett osynligt socialt fenomen) utifrån kritisk urbanteori
och Lefebvres olika former av rum. Det bär med sig att det som presenteras i detta arbete är
vår tolkning av samhället och det sociala, och vi tar inte anspråk på att våra resultat ger en
definitiv eller helt objektiv bild. Det är med detta i åtanke vi väljer att presentera resultatet
med en innehållsrik bilaga med fotografier, se bilaga B, eftersom det ger en chans för läsaren
att göra sin egen tolkning.
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4. Resultat
Studiens resultat presenteras i tre delar. Huvuddelen av studiens observationer genomfördes i
centrala Göteborg – i närområdet kring centralstationen samt i stadsdelarna Nordstaden och
Inom Vallgraven. Utöver Göteborg har även mindre observationer gjorts i städerna Halmstad,
Falkenberg, Mölndal, samt Ullared och dessa observationer placeras under rubriken ”Utblickar”
och utgör ett komplement. Som avslutande del finns en innehållsanalys, främst av översiktsplanen för Göteborgs stad och detaljplanerna för de observerade områdena.

4.1 Observation
Nedanstående observationsschema är en förenklad version av det som användes vid observationerna i Göteborg för att ge en tydlig överblick, och innehåller endast några exemplifierande
observationer som var återkommande. Anledningen till att schemat är förenklat är liksom
Cook (1997, s. 127) beskriver att fokus för observationen förändrades något från den
ursprungliga tanken, samt att vissa kategorier som fanns med i det ursprungliga observationsschemat visade sig vara svåra att observera. Till schemat hör också ett antal fotografier (se
Bilaga B) för att ge en tydlig bild av föremålet.
Plats (oﬀentlig,
semi-oﬀentlig,
privat)

Förmodade användare
och användningsområde

Semi-oﬀentlig, Nils
Ericson
terminalen

Resenärer, främst för
buss, kan sitta ned och
invänta kollektivtrafik

Bänk
Träbänkar i två sektioner med
(se bilaga B.1, armstöd i vardera ände och i mitten
foto 2)

Semi-oﬀentlig,
Göteborgs
centralstation

Resenärer, främst för
tåg, kan sitta ned och
invänta kollektivtrafik

Stenmur med
metallringar
(se bilaga B.
2.1, foto 19)

Låg stenmur i varierande höjd, i
snitt ca 50 cm hög med solida
metallringar förankrade med jämna
mellanrum

Oﬀentlig,
Esperantoplatsen,
Göteborg (Inom
Vallgraven)

Förhindra att
skateboardåkare
grindar

Låst på
natten

Skyltar vid entréerna till Nordstan,
Nils Ericson terminalen, och
Göteborgs centralstation som anger
att köpcentret och stationerna håller
stängt på natten

Semi-oﬀentlig,
Nordstan, Nils
Ericson terminalen,
samt Göteborgs
centralstation

Stänger ute obehöriga
personer under viss tid
på dygnet

Toalettbesök
kostar

Stängd dörr och reception med
betalstation för att komma in till
toaletter

Semi-oﬀentlig,
Göteborgs
centralstation

Ta betalt för att
använda toalett i en
reception, stänga ute
obehöriga

Föremål

Utseende

Bänk (se
bilaga B.1,
foto 1)

U-formad träbänk med handtag av
trä i vardera ände och i mitten

29

4.1.1 Bänkar
Flera olika typer av bänkar med armstöd i mitten av sittytan observerades. På centralstationens
bussterminal (Nils Ericson terminalen) fanns det flera u-formade bänkar längs med hela
väntsalen, se bilaga B.1, foto 1. Bänkarnas sittyta och ryggstöd var av smala träribbor och
armstöden var av trä ovanpå en metallstruktur. Sittytan var svagt inåtlutande med en liten böj
vid den främre kanten, samt ett något format ryggstöd. Armstöden var placerade med ganska
långa mellanrum, och tillät enkelt två vuxna personer att sitta bredvid varandra utan armstöd
mellan sig, däremot var deras avstånd samtidigt tillräckligt kort för att förhindra att en vuxen
person kan ligga raklång på bänken. Terminalen erbjöd även andra former av sittplatser, som
vid golvfästet av stålbalkarna som fanns längs ena väggen där fundamenten hade en mindre
sittplats på vardera sida stålbalken – där det inte gick att ligga ner.
Inne på centralstationen återkom en design av bänkar med två sittplatser per bänk med ett
armstöd i mitten och ett på vardera ände av bänken, se bilaga B.1, foto 2. Dessa bänkar hade
en bred sittplats för en person mellan vardera armstöd och utan armstöd hade bänkens längd
möjliggjort för tre personer att sitta bredvid varandra. Flera personer satt med sina väskor
bredvid sig uppe på bänken, på samma sittyta som de själva satt på – det vill säga varje sittplats
hade utrymme för en vuxen person att sitta bekvämt med sin väska bredvid sig utan att ta
plats från någon annan resenär. Bänkarna var i trä, med större brädor i ändarna och väldigt
smala träribbor för huvuddelen av sittytan och ryggstödet, sittytan var nästan helt platt men
med en svag lutning inåt och ryggstödet lutade lätt bakåt. Armstöden var trä ovanpå en
metallstruktur.
Vid centralstationens ingångar, i vestibulerna, stod det äldre träbänkar i massivt trä utan några
extra armstöd i mitten. Inne på centralen fanns det på några platser cirkulära bänkar, en av
designerna hade både något enstaka armstöd och litet bord samt en papperskorg i mitten, se
bilaga B.1, foto 3. På perrongerna fanns det två olika typer att sittplatser, dels bänkar i trä utan
ryggstöd och dels en soﬀa som bestod av tre ihopsatta stolar med skålformad sittyta och
ryggstöd i form av träribbor, med armstöd i metall mellan varje sittplats, se bilaga B.1, foto 4
och 5. Soﬀorna var drygt två meter långa och sittytan var placerad en halvmeter från marken.
Förutom dessa olika former av sittplatser fanns det även sittplatser som tillhörde olika caféer.
Utanför Göteborgsoperan fanns en upphöjning längs ena väggen av byggnaden, och ovanpå
denna upphöjning hade det placerats en lång bänk i trä, se bilaga B.1, foto 6.
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På Esperantoplatsen observerade vi tre olika designer av bänkar som alla bestod av träribbor
placerade ovanpå stenmassiv, de olika designerna och dess placeringar återfinns i skissen i
bilaga B.2.2, figur 1. Totalt fanns det nio bänkar på platsen, tre av respektive design. Ena
designen var enbart träribbor lagda på tvären över stenen, se bilaga B.1, foto 7, en annan
design var träribbor lagda längs med stenen tillsammans med armstöd på vardera ände av
bänken samt ett armstöd i mitten av bänken, se bilaga B.1, foto 8. Den sista designen var lik
den andra men hade även ett ryggstöd av träribbor, se bilaga B.1, foto 9. Under observationen
sågs en person sitta ner vid en av bänkarna av den andra designen, i övrigt användes platsen
enbart som en genomfart under den tid vi var där. Cirka 100 meter från Esperantoplatsen,
längs med vallgraven, observerades en fjärde design av liknande slag, se bilaga B.1, foto 10.
Det var fyra bänkar som bestod av träribbor ovanpå en stengrund, där den yttersta träribban
hade försetts med en metallkant och ovanpå bänken fanns tre låga armstöd eller handtag
placerade av liknande slag som metallringarna som beskrivs mer nedan.

4.1.2 Anti-skate
I Göteborgs centrala delar är kullersten en vanlig vägbeläggning, inklusive på torg och öppna
platser som Drottningtorget, Brunnsparken, Gustav Adolfs torg, och vid Göteborgsoperan.
Kullersten med sin ojämna yta omöjliggör i praktiken skateboardåkning. Det var först efter
ett par timmars vandring vi såg det första tecknet av skateboardåkning i Göteborg, och det
var i form utav mörka kanter på en stenkant vid Esperantoplatsen, se bilaga B.2.1, foto 18,
dessa mörka kanter uppstår när skateboardåkare grindar – glider med sin skateboard längs
med en kant. Inga skateboardåkare syntes till på platsen, men vi undersökte vidare och fann
snart metallföremål i form av ovala ringar som placerats ut längs med stenkanten och
omöjliggör grinding, se bilaga B.2.1, foto 19. Totalt fanns fyra ringar längs med två upphöjda
stenkanter, se bilaga B.2.2, figur 1 för en översiktsskiss av platsen. Ena gaveln hade tre ringar
och en högre kant och på denna sida såg vi inga spår av grinding, medan den andra sidan med
enbart en ring och en lägre kant sågs spår av grinding som sedan upphörde cirka en meter på
vardera sida av ringen.

4.1.3 Köpcentrum
I stadsdelen Nordstaden ligger köpcentret Nordstan. Det är ett köpcentra i flera våningar som
sträcker sig över ett helt kvarter, de större gångarna mellan aﬀärer är således före detta gator
som nu har tak över sig. Dessa gågator är breda och vid lunchtid var det ett stadigt flöde av
folk som rörde sig genom Nordstan. Vårt fokus i Nordstan var de oﬀentliga öppna platserna,
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som gångarna eller gågatorna mellan aﬀärerna och vi vandrade således inte runt inne i olika
aﬀärer. Ute på dessa gator fanns det väldigt få sittplatser, ett av få undantag var vid en ingång
med två röda cirkulära sittplatser med sluttande sittyta – där cirkelns centrum var upphöjt –
se bilaga B.1, foto 11. När vi observerade användes dessa sittytor främst av äldre personer. Det
fanns inga bänkar eller liknande placerade längs med gågatornas väggar. Men Nordstan hade
många sittplatser som var inhägnade, och tillhörde olika former av caféer och restauranger.
Inne på Nordstan var det förbjudet att röka, åka skateboard eller cykla, och området är
kameraövervakat.

4.1.4 Låsta platser
Nordstan är stängt mellan timmarna 00:00–05:30, enskilda butiker och restauranger har egna
öppettider och kan vara stängda under andra tider men hela Nordstan är otillgänglig nattetid.
Liknande tider har Göteborgs centralstation som vardagar har stängt 00:30–04:30 och bussterminalen Nils Ericson är stängd mellan 01:30–04:00 och likt Nordstan finns det regler
kring förbjudet beteende, som att röka, cykla, dricka alkohol eller åka inlines. Persontåg går
från Göteborgs centralstation även under de timmar på dygnet då lokalerna är stängda. På
centralstationen finns det även toaletter som är stängda mellan 00:00–06:00, och där ett besök
kostar 10 kr.

4.1.5 Inte bara människor påverkas av exkluderande design
Vid utomhusmiljön på Göteborgs centralstation, främst vid perrongerna, observerade vi en
stor mängd så kallade fågelpiggar. ”Piggarna” på Göteborgs centralstation kan snarare beskrivas
som spikar, med en längd på uppskattningsvis tio centimeter, uppsatta i v-formation. Dessa
fågelpiggar var placerade ovanpå skyltar och klockor, se bilaga B.3, foto 20, men också längs
med i stort sett samtliga rör och takbalkar där en fågel annars skulle kunna tänkas landa och
förorena området.
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4.2 ”Utblickar”
Vi har utöver observationerna i Göteborg sett fler aspekter på exkluderande design i vår
närmiljö som vi anser är av relevans att lyfta fram. Exempelvis gjordes observationer under
resan till Göteborg, och vi har observerat föremål i Halmstad, Falkenberg, Mölndal, och
Ullared vilka presenteras nedan. Även dessa observationer hade samma observationsschema
som utgångspunkt, och har blivit något förenklat för översiktens skull.
Plats (oﬀentlig,
semi-oﬀentlig,
privat)

Förmodade användare
och användningsområde

Ståstöd
Två stålpelare i vardera
(se bilaga B.1, foto sidan, tre plankor av trä
12)
som rundas nedåt. Ca 150
cm lång, höjd ca 70 cm

Semi-oﬀentlig, på
perrongen i Mölndal

Stöd för resenärer att vila
i stående position

Ståstöd (se bilaga
B.1, foto 13)

Semi-oﬀentlig, på
perrongen vid
Halmstad
resecentrum

Stöd för resenärer att vila
i stående position

Stenar på marken Stenar i olika storlek
(se bilaga B.3, foto mellan parkeringshus och
23)
högskolan

Semi-oﬀentlig,
Högskolan i
Halmstad (Q-huset)

Konst, eller dränering?
Att förhindra personer
från att vistas på platsen

Papperskorgar (se
bilaga B.3, foto
21)

Semi-oﬀentlig,
utanför Ica
Supermarket i
Ullared

Plats för skräp för kunder
och allmänheten. Att
förhindra personer från
att vistas precis vid
ingången

Föremål

Utseende

Två stålpelare i vardera
sidan, tre plankor av trä
som lutar. Ca 200 cm lång,
höjd ca 100 cm

Cirkulära röda
papperskorgar, höjd 1 m.
En på vardera sida
ingången

4.2.1 Ståstöd
På perrongen i Mölndal blandades flera typer av bänkar varav en modell var i form av en
ståstöd. Stödet bestod av tre kurvade brädor som gick i en båge nedåt, se bilaga B.1, foto 12.
På vardera sida av ståstödet fanns två stålstommar som var drygt en halvmeter höga. Totalt
sett var ståstödet cirka 1,5 meter långt. Förutom ståstöd fanns där även bänkmodell i mer
traditionell form, där rygg- samt sittytan bestod av fyra träplankor vardera, med stålstomme
och armstöd av stål i varje ände. Dessutom hade denna modell ytterligare ett armstöd cirka en
tredjedel in på bänken, så att varje bänk var indelad i två sektioner där den ena sittytan var
större än den andra. En tredje bänkmodell som förekom på perrongen liknade den föregående,
fast utan ryggstöd och endast armstöd i ändarna.

33

Flera likheter finns mellan perrongerna i Mölndal och den på Halmstad resecentrum. På
perrongen i Halmstad fanns också en blandning av bänkar, där en modell var av liknande
traditionell form som den i Mölndal med tre armstöd. Dessutom fanns en annan typ av ståstöd.
Stödet bestod av tre tjocka träplankor, fästa vid en svart stålstomme med en tvärslå cirka 20
centimeter över marken, se bilaga B.1, foto 13. Stödet var cirka en meter högt och två meter
långt och var placerat i mitten av perrongen mellan två spår.

4.2.2 Otillgängliga platser
Under observationen i Göteborg såg vi inga tydliga exempel på otillgängliga platser, det vill
säga ytor som designats för att inte kunna användas, det gjorde vi däremot under våra utblickar.
Utanför huvudentrén till Ica Supermarket i Ullared stod två stora röda papperskorgar som var
en meter höga, en på vardera sida ingången, se bilaga B.3, foto 21. Vid huvudentrén till Galleria
Stortorget i Falkenberg stod tre blomkrukor på vardera sida ingången, som var under tak och
väggar på vardera sida ingången, se bilaga B.3, foto 22. Blomkrukorna verkade också vara
placerade på ett sätt som blockerade en servicedörr på ena sidan ingången.
Tidigare forskning om exkluderande design lyfter i flera fall fram konst som exempel på
föremål som kan ha en exkluderande eﬀekt. Det var inget vi observerade i Göteborg, däremot
fanns en variant i Halmstad som möjligen kan klassas som otillgänglig plats genom konst.
Bredvid parkeringshuset vid Högskolan i Halmstad fanns ett område där stenbumlingar var
utplacerade på marken, se bilaga B.3, foto 23.
Förutom denna konstform fanns på Karl den XI:s väg två platser som var otillgängliga för
förbipasserande. På ett ställe fanns ett drygt 1,5 meter högt staket under en balkong som
spärrade av ett område som var cirka en meter brett och tio meter långt. Staketet bestod av
metallpinnar med cirka 20 centimeters mellanrum, och tre betongfundament utplacerade med
cirka 2,5 meters mellanrum. Längs med husväggen, innanför staketet, gick två stora ledningar,
möjligen till någon form av ventilation, se bilaga B.3, foto 24. Den andra platsen var under en
annan balkong bara några tiotals meter därifrån, där ytan under balkongen täcktes av träskivor
som gick hela vägen från balkongens underkant ner till marken, och som vid tillfället
användes som reklamplats för ett fastighetsbolag, se bilaga B.3, foto 25.

4.2.3 Obemannade låsta platser
De låsta platserna som beskrivits ovan var bemannade platser, men vi observerade även
obemannade semi-oﬀentliga platser som var låsta nattetid. Falkenbergs station har väntrum
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med luftkonditionering, sittplatser, och toalett, och dessa väntrum är låsta mellan 00:35–04:45
på vardagar, och det går enstaka tåg från stationen även under dessa tidpunkter.

4.2.4 Exkluderande bänkar
I Halmstad centrum fanns flera bänkmodeller som kanske likväl kunde klassats som
exkluderande design genom konst. I Picassoparken fanns åtta bänkar av en modell som såg ut
som en solstol, bestående av perforerat metall på en metallstomme. Stolen var cirka två meter
lång och en halvmeter bred, huvudändan var upphöjd och mittendelen av stolen var något
lägre än fotändan, se bilaga B.1, foto 14. På Storgatan fanns en annan modell av sittplats som
bestod av ett solitt stenblock med liknande form som metallstolarna i Picassoparken. Även
stenstolarna hade en högre huvudände, en nedsänkt mittendel och sluttande fotände, se bilaga
B.1, foto 15.

4.2.5 Inkluderande bänkar
Alla bänkar med armstöd mitt på sittytan hindrar inte en från att kunna ligga ner. Ett fåtal av
de observerade bänkarna hade armstöd på en liten del av sittytan, som underlättar för äldre
och funktionsnedsatta att sätta sig ner och resa sig upp utan att för den delen förhindra andra
funktioner av bänken. Det tydligaste exemplet på detta var på Falkenbergs station, se bilaga B.
1, foto 16, som hade en lång bänk där enbart en sittplats hade armstöd placerade på vardera
sida platsen och resten av bänken var utan uppdelning. Bänkens sittyta var av plana träribbor
och ryggstödet av perforerad metall och armstöden av solid metall.

4.3 Innehållsanalys
Större parten av denna del visar resultatet av den innehållsanalys som gjordes på översiktsplanen
för Göteborg, samt ett antal relevanta detaljplaner. Utöver detta har vi gjort en enkel innehållsanalys av några bänktillverkares webbsidor för att granska hur de beskriver sin design, samt en
kort fördjupning om Esperantoplatsen som visade sig vara en skatepark.

4.3.1 Översiktsplan för Göteborg
Översiktsplanen för Göteborg används för att ge vägledning för beslut i kommunen men är
inte juridiskt bindande. Innehållet i denna har granskats utifrån de tre punkter som beskrivits
under kapitel 3.2:
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•

Nämns specifika samhällsgrupper explicit eller beskrivs samhällets invånare i generella
termer?

•

Är det oﬀentliga rummet tillgängligt för alla? (Både miljömässigt och föremål)

•

Finns det uttryck som berör marginalisering, inkludering eller exkludering?

I översiktsplanens första del beskrivs stadens invånare främst i generella termer, till exempel
genom formuleringar som ”det goda livet är möjligt för alla både nu och i framtiden”, ”människors
möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummen”, ”god tillgänglighet för alla konsumenter”
eller ”alla kan känna tillhörighet i oﬀentliga rum” (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009,
s. 34–37). I flera fall nämns hur dialog och medbestämmande i planering av stadsrummen ska
vara utgångspunkt, där människors olika behov ska uppmärksammas, och barnens perspektiv
lyfts i flera fall explicit (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 35, 37, 87). En särskilt
slående formulering kan sammanfatta strategin: ”Acceptera att olika personer har olika
önskemål och att staden därför måste vara blandad och rymma många olika grupper. [...] Tänk
på maktperspektivet i processen” (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 87). Stadens
ledord för mångfald är ”blandning, delaktighet, tillgänglighet, trygghet och mänsklighet”,
oavsett vilken form av mångfald det handlar om (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009,
s. 84).
Samtidigt beskrivs hur Göteborg är en segregerad stad genom flyktinginvandring, och där
några få stadsdelar tagit emot en större mängd flyktingar (Göteborgs stadsbyggnadskontor,
2009, s. 49, 62). En målsättning är att Göteborg ska vara en trygg stad där alla befolkningsgrupper kan känna tillhörighet i de oﬀentliga rummen, vilka ska vara ”öppna, trygga och
tillgängliga för alla grupper i samhället under alla tider på dygnet” (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 86). I översiktsplanen diskuteras även andra orsaker till segregation, där en
orsak är ensidigt bostadsutbud som leder till ökad polarisering mellan stadsdelar, men också
olika typer av segregation. Viss segregation kan upplevas positivt, till exempel senior- eller
studentboenden, men de som har små möjligheter att välja boende påverkas negativt (Göteborgs
stadsbyggnadskontor, 2009, s. 84).
När det kommer till tillgänglighet beskrivs detta främst i termer av utbyggnad av infrastruktur
och kollektivtrafik, eller utifrån kommunens handikapplan som innebär att all planering
eftersträvar att skapa god tillgänglighet, trygghet och säkerhet på gator, torg och parker. Bland
annat innebär detta att alla ska ha en god framkomlighet i utemiljön, tillträde till allmänna
lokaler och tillgång till utbud och service. Däremot framhävs att tillgänglighetsbegreppet
har flera olika innebörder, där en av dem är hur väl lokaler fungerar för människor med
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funktionshinder (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 35, 63, 98). Gällande barn och
ungdomars aktiviteter skriver de att ”Barn får ta plats. Barns lek sker, och får ske, även utanför
särskilt i ordningställda lekplatser” (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 86).
Ett återkommande tema i översiktsplanen är platser för integration och möten för att komma
i kontakt med olika människor för att därigenom motverka fördomar och stigmatisering, samt
minska marginaliserade gruppers exkludering (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 85).
Om platser förtydligar översiktsplanen skillnaden mellan allmän och oﬀentlig plats:
Vad som är en allmän plats regleras enligt plan- och bygglagen i detaljplanebestämmelser,
exempelvis som en lokalgata, en park eller torg. Den ska vara avsedd för gemensamma behov, vara
allmänt tillgänglig och får inte stängas av för allmänheten. [...] En oﬀentlig plats är ett vidare
begrepp. Den kan vara en allmän plats enligt ovan, men kan också vara exempelvis ett
inomhustorg med en privat ägare, där detaljplanebestämmelser ger allmänheten tillträde när torget
är öppet. Ägaren ger tillstånd till aktiviteter på torget (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009,
s. 56)

Sammanfattningsvis kan översiktsplanen främst sägas använda generella termer som formuleras
i inkluderande syfte (exempelvis: alla konsumenter, alla invånare, alla människor), men att
vissa grupper lyfts fram specifikt (exempelvis: studenter, äldre, resurssvaga). Planen är
översiktligt skriven, vilket är ett medvetet beslut från Göteborgs stadsbyggnadskontors sida.
Själva formulerar de hur planen ska skapa handlingsfrihet och belysa olika framtidsalternativ,
men inte säga hur framtiden blir (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 51). Det medför
att det inte fanns tydliga formuleringar om specifika objekt eller föremål, eller något
bakomliggande syfte med en viss design. Därför har vi kompletterat denna innehållsanalys
med analys av relevanta detaljplaner för stadsdelarna Nordstaden och Inom Vallgraven.

4.3.2 Detaljplan för Göteborgs centralstation
Föregående detaljplan för området var från 1994 och innehöll planer på att bygga ett nytt
resecentrum med ett Centralhus och en regionbussterminal, som också skulle rymma kiosk,
vänthall, information och kafé (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 1994, s. 4, 15–16). Detta
Centralhus byggdes dock ej, regionbussterminalen byggdes istället separat och stod färdig år
1996. I gällande detaljplan, från 2000, har planerna på ett Centralhus tagits upp igen, vilket
kan inrymma hotell, kontor, butiker och annan service. Syftet med detta nya resecentrum är i
första hand att skapa förutsättningar för bättre kollektivtrafik, bland annat genom bekväma
väntutrymmen och hög servicenivå (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2000, s. 3–4).
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4.3.3 Detaljplan för Nordstan
Detaljplanen för Nordstan beskriver bestämmelser för en rad fastigheter och anger kontor och
handel för flera byggnader, inklusive Nordstan. Det finns också bestämmelser om den västra
delen av fastigheterna Nordstaden 2:16, 8:26, 8:27 samt Köpmansgatan som beskriver att
marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Fasaden är på de flesta byggnader av tegel,
natursten, granit eller puts och har särskilda skydds- samt varsamhetsbestämmelser vid
ombyggnation, renovering och dylikt (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2011, s. 2, 5). Planen
beskriver hur majoriteten av bebyggelsen inom Nordstan uppfördes på 1960- och 1970-talen.
Den stora hallen i mitten av Nordstan kallas Nordstadstorget, och utsmyckningen där har
varierat sedan tillkomsten. Flera gator har blivit inbyggda, medan det fortfarande finns gator
som inte är inbyggda, vilket gör att entréerna till Nordstan ligger undangömda vid gatornas
slut. Detaljplanen gör det dock möjligt att bygga in bland annat Spannmålsgatan för att
därigenom flytta ut entrén till Nordstan mot Nils Ericsonsgatan. Inom Nordstan finns flera
indragna bottenvåningar, så kallade arkader, till följd av ett beslut från 1968 vars förväntade
trafikutveckling inte längre stämmer. Därför är behovet av arkader nu inaktuellt, och flera av
dem har istället blivit ”otrivsamma och tråkiga gaturum”, och detaljplanen tillåter inbyggnad
av befintliga arkader i Nordstan för att få entréer och skyltfönster mot gatorna, ”vilket är en
fördel i stadsbilden och även bidrar till en tryggare miljö” (Göteborgs stadsbyggnadskontor,
2011, s. 6, 15–16, 20). Vidare bedömer Göteborgs stadsbyggnadskontor (2011, s. 25) hur
arbetet med att bygga in och rusta upp Spannmålsgatan och Köpmansgatan gör området
tryggare:
då dessa gator kan upplevas som mörka och otrygga under den mörka tiden på dygnet. Genom att
utöka användningen av Nordstan, från tidigare användning för ”Kontor och Handel” till användningen
”Centrum” kan fler verksamhetstyper tillåtas inom Nordstan. De befintliga verksamheterna, som i
huvudsak är kommersiella, kan utökas med verksamheter för kultur och olika publika lokaler.
Detta ger området en mer utpräglad karaktär av blandstad och innebär i sin tur att fler kategorier
människor besöker området, liksom att besöken sker under olika tider på dygnet, vilket ger en
större trygghet.

4.3.4 Detaljplan för Göteborgsoperan
Göteborgsoperan, eller ”Musikteater vid Packhuskajen/Lilla Bommen” som området benämns
i detaljplanen från 1991, designerar området kring operan som ett torg som helt ägs och
ansvaras för av kommunen. Platsen och operan beskrivs som ett ”’visitkort’ för Göteborg och
Sverige” och att det därför är viktigt med dess markplanering. En tydligare bild än så ges inte
när det kommer till hur torget rent konkret ska utformas, utan bara att kommunen investerar
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25 miljoner kronor för att iordningställa det (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 1991, s. 1–2, 5,
10–11).

4.3.5 Detaljplan för Esperantoplatsen
Detaljplanen för Esperantoplatsen är från 2001, och beskriver platsen innan dess ombyggnad
2008. Detaljplanen berör främst 1800-talsbyggnaden på Esperantoplatsen 7–9, som Kulturfastigheter i Göteborg AB ansvarar för, samt torgytan öster om denna byggnad. Detta torg
uppstod genom att en tidigare genomfartsväg togs bort och torget ska enligt planen utformas
till en torgyta med plantering och vara en ”lugn och skyddad plats”. Den öppna del av
Esperantoplatsen norr om byggnaden (där tecken på skateboardåkning observerades) är inte
klassificerad som ett torg, och inget om detta utrymme nämns uttryckligen i detaljplanen
(Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2001, s. 1–3).

4.3.6 Bänktillverkare
Flera av de observerade bänkarna är tillverkade av samma företag, vilket kunde ses på
tillverkarens märke som fanns placerat på ena sidan av bänken. KNM tillverkar möbler för
stadens alla rum både utifrån egen design, men även i samarbete med arkitekter utifrån
kundens önskemål. I företagets beskrivning av de observerade soﬀorna på perrongerna (se
bilaga B.1, foto 5) nämns bland annat att så kallade resningshandtag är en valbar design (KNM,
u.å.a; u.å.b).
Ytterligare en bänktillverkare vars bänkar observerades på centralstationen är Green Furniture
Concept. Green Furniture Concept är ett företag som vunnit en upphandling att vid behov
uppdatera möbler och bänkar på majoriteten av de större svenska järnvägsstationerna, vilka
ägs och drivs av Jernhusen. Av de bänkar som används på järnvägsstationerna finns fem
modeller enligt tillverkarens webbplats, varav de två modeller som har handtag har ”senior” i
namnet. De observerade bänkmodellerna var tillverkade av träribbor som bildar rundade
sittplatser, och det fanns också en lägre och färgglad variant i form av en larv riktad åt barn, se
bilaga B.1, foto 17. Tillverkaren lyfter fram flexibiliteten i bänkserien där den mänskliga
kroppen är i åtanke (Green Furniture Concept, 2018b; 2018c). Green Furniture Concept
(2018a) framhåller hållbarhet som ett ledord i tillverkning och design av möblerna, och
uttrycker hur ”Våra former och linjer följer byggnadernas arkitektoniska rytmer och leder på
samma gång besöksströmmar i positiva riktningar”, men också hur de samarbetar med kunder
och arkitekter för att ge den bästa lösningen.
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4.3.7 Esperantoplatsen är en skatepark
Vår observation av Esperantoplatsen som en plats där skateboardåkning förekom samtidigt
som där fanns tydliga försök att förhindra denna aktivitet fick oss att i efterhand forska vidare
om platsen. Vikingsson (2013, 26 juni) skrev i Göteborgs-Posten om hur Esperantoplatsen varit
en plats för skateboardåkare sedan ombyggnaden 2008, men att det uppstått motsättningar
mellan åkarna och boende. Detta ska ha lett fram till ett gemensamt beslut om regler för
platsen, i vilket kommunen varit inblandad, som att skateboardåkning inte fick ske efter
klockan 22:00 på kvällen och att boende inte skulle störa skateboardåkarna. Enligt kommunen
ska båda parter ha brutit mot avtalet, exempelvis har något slagit sönder stenkanter vilket
försvårar eller omöjliggör skateboardåkning (se även Göteborgs-Posten, 2013). Kommunen, i
form utav park- och naturförvaltningen, valde att förhindra fortsatt skadegörelse genom att
klä stenbänkarna med träribbor – detta gjordes då 2013 och är samma design som återfanns
vid vår observation.
Enligt Vikingsson (2013, 26 juni) menar park- och naturförvaltningens enhetschef att
träribborna inte sattes upp för att förhindra för skateboardåkning, samtidigt som hon menar
att kommunen erbjuder andra platser där skateboardåkning kan äga rum och nämner bland
annat att det finns ramper vid Operan. Några ramper eller andra tecken på skateboardåkning
observerade inte vi vid Göteborgsoperan, men det var också fem år sedan artikeln skrevs.
Betydelsen av Esperantoplatsen för skateboardåkare hörs tydligt i Göteborgs-Postens (2013)
intervju med några av dem, exempelvis beskriver en ung skateboardåkare platsen genom
liknelsen ”Man får lite USA-känsla när man är här […] Alla skatespots är jättebra byggda” och
en äldre skateboardåkare menar att Esperantoplatsen är den enda skateparken ”som finns på
detta sättet”, och att det inte tidigare funnits några andra platser i Göteborg som är lika bra
som Esperantoplatsen.
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5. Analys och diskussion
Analysen kommer presenteras utifrån studiens två frågeställningar, där den första berör olika
typer av exkluderande design och hur den kan yttra sig, och den andra berör vilka möjliga
konsekvenser denna design kan ha för olika samhällsgrupper. Återigen vill vi poängtera att
detta är en analys där vi diskuterar vår tolkning av empirin och vilka konsekvenser exkluderande
design kan få, särskilt eftersom vår studie är placerad inom socialkonstruktionism lyfter vi
fram våra roller som forskare och medkonstruktörer av den sociala världen. Dessutom behöver
de konsekvenser vi diskuterar inte tvunget ha exkluderande design som enda orsak eftersom
samhället är ett öppet och dynamiskt rum. Innehållet i analysen ska därför inte ses som någon
absolut sanning utan en möjlig tolkning bland många.
Begrepp som exkluderande design och de engelska termerna hostile architecture och unpleasant
design är samtliga negativt klingande, vilket i sig sänder en signal kring vad forskningsfältet
har för infallsvinkel. Men vi anser ändå att exkluderande design är ett användbart begrepp,
delvis för att det kan ses som ett samlingsnamn inom det svenskspråkiga forskningsfältet
(Edin, 2017) och delvis då den undersökta typen av design kan ha en exkluderande eﬀekt
oavsett om det är designens syfte eller inte.

5.1 Olika former av exkluderande design i det offentliga rummet
Ett genomgående tema under alla observationer är mångfalden av bänkmodeller. På samtliga
tågstationer och perronger blandades två eller flera modeller, både med och utan ryggstöd,
armstöd och i vissa fall var bänkarna utformade som ståstöd. Vi ställer oss därför något frågande
i relation till tidigare forskning inom fältet (se exempelvis Edin, 2017; Savić & Savičić, 2016b,
2016c; Thörn, 2011), då vi menar att vår observation visar på en mer nyanserad användning
och variation än vad tidigare resultat visar.

5.1.1 Är alla bänkar med extra armstöd verkligen exkluderande?
Tidigare forskning om exkluderande design av bänkar lyfter i många fall upp armstöd placerade
mitt på sittytan som exempel, liksom nedåtlutande eller ojämna sittytor (de Fine Licht, 2017;
Edin, 2017; Savić & Savičić, 2016c). Vi observerade inga bänkar med nedåtlutande sittytor,
det enda möjliga undantaget var en cirkulär sittplats i Nordstan. Vi såg flera bänkar med
armstöd placerade en bit in på sittytan, men i flera fall fanns det ändå en tillräckligt stor yta
för en människa att ligga raklång på – antingen längs med bänken, eller genom att ”tränga sig
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in” under ett armstöd – däremot går det sannolikt emot bänkens tänkta funktion. På vissa
bänkmodeller var dock armstödet såpass lågt placerat att det helt förhindrar människor från
att ligga ner. Litteraturen lyfter också fram hemlösa som en grupp som blir särskilt påverkade
av det oﬀentliga rummets design. Det är i detta hänseende armstöden ofta ses som negativt,
då hemlösa – eller i princip alla som behöver vila – hindras från att bekvämt ligga ned på
bänken.
Det finns däremot en annan grupp som kan bli hjälpta av armstöden, nämligen äldre eller
funktionsnedsatta. Sett ur deras aspekt kan armstöden sålunda vara positivt, då de kan få mer
stöd att resa sig upp. Vi anser det anmärkningsvärt att detta är en aspekt som sällan nämns i
forskningen om exkluderande design, trots att bänkar med armstöd är den mest återkommande
formen av design som diskuteras.
En positiv koppling mellan äldre och armstöd verkar däremot båda bänktillverkarna göra, till
exempel har de två modeller hos Green Furniture Concept (2018b) som har armstöd ordet
”senior” i sitt namn för modellen. Det verkar också vara en tanke bakom bänktillverkaren
KNM:s (u.å.b) term ”resningshandtag” istället för armstöd, som dessutom är en valbar design.
Med detta som bakgrund kan en tolkning vara att beslutet att välja bänkar med resningshandtag
har ett inkluderande syfte, då det hjälper vissa grupper att lättare ta sig upp, men samtidigt ett
exkluderande, då människor som vill eller behöver ligga ner och vila inte ges möjlighet till
detta. Ett tydligt exempel på en inkluderande bänkdesign som inte hindrar personer från att
ligga ner fanns på Falkenbergs station där enbart en liten del av bänken hade armstöd eller
resningshandtag och majoriteten av bänken var utan någon form av indelning. Någon liknande
design har vi inte hittat i tidigare forskning, och vi ifrågasätter varför alternativa former av
armstödsanvändning inte lyfts fram inom forskningsfältet i någon större utsträckning. En
design som den på Falkenbergs station gör dock att det finns ett starkt begränsat antal platser
speciellt designade för personer med funktionsnedsättning.
En annan, inkluderande, aspekt av bänkar med armstöd mitt på bänken lyfter Savić och
Savičić (2014, juni). Armstöd placerade mitt på bänken kan bidra till att skapa en personlig
sfär, vilket för vissa individer kan upplevas tryggt med tydliga markeringar kring vad som är
en sittplats och hur många personer som får plats på bänken. Flertalet av dessa bänkar vi
observerade hade en sittyta som var bredare än en vanlig stolsbredd, och möjliggör på så vis
också att personer kan placera sina väskor och andra ägodelar bredvid sig på bänken utan att
känna att sittplats tas upp från andra medmänniskor, vilket kan upplevas som inbjudande.
Såväl sociopetala som sociofugala bänkar (Katyal, 2002) observerades. De cirkulära bänkarna
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på Göteborgs centralstation var sociofugala, alltså tilläts människor att sitta med ryggarna
mot varandra och behövde inte sitta mittemot varandra. Inte långt från dessa runda bänkar
fanns det även raka bänkar, och på Nils Ericson terminalen fanns u-formade bänkar som var
sociopetala, eftersom sittplatserna var vända mot varandra. Återigen syns en blandning av
olika bänkar med olika funktioner, som ur detta perspektiv kan anses vara inkluderande
genom sin variation.
Båda granskade bänktillverkare (Green Furniture Concept, 2018a; KNM, u.å.a) lyfter fram en
möjlighet som inte verkar utnyttjas till fullo, nämligen möjligheterna för egen design och att
de samarbetar med både kunder och arkitekter. Jämförs de observerade bänkarna av nämnda
tillverkare med hur bänkarna presenteras på deras webbplatser har denna möjlighet inte
utnyttjats, åtminstone inte uppenbart. Vad detta kan bero på är en fråga som är svår att svara
på och har heller inte varit fokus för vår studie, men tänkbara orsaker kan vara kostnad,
eﬀektivitet eller smidighet.

5.1.2 Att attrahera ”rätt” personer och beteende, och stöta bort oönskade
En annan infallsvinkel är bristen på oﬀentliga bänkar på andra platser än resecentrum.
Majoriteten av de observerade sittplatserna hörde till caféer och uteserveringar och var i flera
fall inhägnade med olika typer av staket eller andra markeringar – vilket stämmer överens
med tidigare observationer från Doherty et al. (2008) och Gehl (2010). En förklaring till
detta är att det ur juridisk synpunkt är privata områden, men som möjligen kan uppfattas som
semi-oﬀentliga, och där ägaren själv har auktoriteten och således möjlighet att bestämma vem
som får tillträde till området och tillgång till sittplatserna. Detta signalerade att det krävdes
att vara kund för att få utnyttja sittplatserna, vilket i sin tur innebär att alla människor inte har
möjlighet att använda sittplatserna. Ur denna aspekt kan resurssvaga vara en särskilt utsatt
grupp, då de kanske inte har råd att köpa något för att därigenom få tillträde till sittplatserna.
De allmänna bänkar som faktiskt observerades var av varierande karaktär, där det både fanns
bänkar med armstöd och ryggstöd, utan armstöd, samt utan både armstöd och ryggstöd.
Utifrån kritisk urbanteori såväl som forskning på exkluderande design är resurssvaga ofta en
grupp som stängs ute, till förmån för den konsumerande majoriteten, och resultatet från vår
studie stödjer här tidigare forskning som menar att stadsplanering och design nu ofta verkar
genom att attrahera de köpstarka snarare än att uttryckligen repellera de ”otillräckliga
konsumenterna” (se exempelvis Brenner, 2009; Del Casino, 2009; Edin, 2017; Gehl, 2010;
Németh & Schmidt, 2011; Schmidt et al., 2011; Short, 2006; Wikström & Olsson, 2012).
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Tidigare forskning om exkluderande design lyfter ur ett annat perspektiv fram piggar, nitar,
konst, staket, och låsta platser som exempel. Detta var inget framträdande vid observationerna,
förutom de låsta platserna nattetid, vilket kan tyda på att det inte är ett vanligt förekommande
fenomen i de observerade områdena. Däremot är det inte helt förvånande att vi inte observerade
alla exempel som tidigare forskning tar upp, eftersom den ofta utgår från storstäder i Europa
och USA som har andra förutsättningar än Sverige. Men att platser som resecentrum och
tågstationer, oavsett om de var bemannade eller obemannade, var låsta nattetid trots att
kollektivtrafik fortfarande gick anser vi vara ett observerat exempel på en exkluderande design
vars syfte är att just stänga ute oönskade från att uppehålla sig på dessa platser. Den till synes
mest fientliga arkitektur vi observerade var fågelpiggar, eller spik, som lätt kan gå en obemärkt
förbi – då de oftast sitter en bra bit över ögonhöjd – och var inriktad på att exkludera fåglar,
inte människor. Däremot är deras funktion att göra platserna trevligare för människor att
vistas på. Uppenbart synligt fientliga tilltag, eller öppet exkluderande design, lös till största del
med sin frånvaro under våra observationer, vilket också är vad god exkluderande design bör
göra för att vara eﬀektiv och förbli en del av det oﬀentliga rummet utan att bli ifrågasatt och
kritiserad – för att fungera ska exkluderande design vara en tyst aktör (Edin, 2017; Petty,
2016; Savić & Savičić, 2016c).
Ett annat fenomen som lyfts fram i tidigare forskning är objekt som förhindrar skateboardåkare
på olika vis. I litteraturen beskrivs hur olika ytor kan få nitar eller andra typer av design som
gör det omöjligt att grinda. Vi såg endast ett exempel på detta under observationerna,
nämligen på Esperantoplatsen i Göteborg. Just denna plats är dock motsägelsefull då den
utformats som en skatepark, men motsättningar mellan de boende och skateboardåkarna
ledde till att kommunen valde att sätta upp hinder. Det gick däremot att se hur skateboardåkare
undvikit just de ytor som har metallringar utplacerade, då det syntes tydliga spår av grinding
på ytorna runt omkring. Sålunda kan de ändå utnyttja parken till skateboardåkning, om än
med försvårade utgångspunkter, vilket kan liknas med de Fine Lichts (2017) resonemang
kring att exkluderande design hindrar ett specifikt beteende på en väldigt specifik plats och
förbjuder inte beteendet i sig. Men som diskuteras mer ingående i kapitel 5.2.3 påverkar
exkluderande design det levda rummet, och vi menar att de Fine Lichts slutsats är problematisk.
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5.2 Exkluderande designs möjliga konsekvenser för olika grupper
5.2.1 För vem är det oﬀentliga rummet designat?
I översiktsplanen för Göteborg beskrivs stadens invånare i generella termer, där alla ska kunna
känna tillhörighet och vistas i oﬀentliga rum. Detta kan förklaras som att allas rättigheter till
det oﬀentliga rummet tas i beaktning vid utformning av oﬀentliga miljöer och är av
inkluderande karaktär. Den lyfter vidare fram att olika gruppers behov måste uppmärksammas,
men också maktperspektivet som avgör vems behov som blir hörda (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009). Detta går att jämföra med det inledande citatet ”There is no form of neutral
architecture, for every choice of architecture is bound to have externalities that favor certain
groups in society” från Katyal (2002, s. 1045) som i längden innebär att när någon grupp
favoriseras så exkluderas en annan. Vad gäller exkluderande design är motivet oftast att utöva
social kontroll över oönskade grupper, som ofta redan är marginaliserade. Utifrån det
perspektivet anser vi det problematiskt att översiktsplanen har ett generellt förhållningssätt,
då detta i praktiken upprätthåller att osynliggöra de marginaliserade till fördel för stadens
”legitima invånare” (se exempelvis Edin, 2017; Young, 1990). Samtidigt stämmer det in på hur
Lefebvre beskriver det föreställda rummet, det som återfinns i bland annat översiktsplaner,
som en idealistisk version av den beskrivna platsen. En grundtanke inom kritisk urbanteori är
att det är de marginaliserade grupperna som ska få ta del av rätten till staden (Marcuse, 2012),
och ett steg för att nå dit menar vi är att tydligare benämna dem i planeringsdokument för att
se till att de inte glöms bort eller göms undan.
Ibland är det en grupp i sig som exkluderas, ibland är det ett beteende som inte passar in i
rådande normer (de Fine Licht, 2017; Doherty et al., 2008; Edin, 2017; Knox & Pinch, 2010;
Savić & Savičić, 2016c). Kopplas detta till kritisk urbanteori är det de köpstarka konsumenternas
rättighet som sätts i första rummet, då det är genom konsumtion det urbana samhället hålls
levande. Därför är det måhända inte så otänkbart att ägare till butiker och köpcenter vill
favorisera denna grupp, till exempel genom att ha färre bänkar att vila på – eftersom människor
då inte konsumerar utan bara sitter. Ett tydligt exempel är även hur bänktillverkare väljer att
framställa sina produkter, som Green Furniture Concept (2018a) i sin formulering ”leder på
samma gång besöksströmmar i positiva riktningar”. Det vill säga syftet med designen är
uttryckligen att besökarna ska röra på sig, i strömmar.
Privatiseringstrenden inom urbaniseringsteori är också av relevans, då rummet inte alltid är
oﬀentligt utan i teorin privat mark (Cook & Crang, 2012; Edin, 2017; Harvey, 2008; Schmid,
2012; Wikström & Olsson, 2012), och sålunda ställs inte samma krav på alla människors rätt
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till rummet. Privata aktörer och köpstarka konsumenter kan således anses ha approprierat det
oﬀentliga rummet och skapat en välkomnande plats för de som har resurser att vistas där –
vilket kan liknas med en form av gentrifiering. Detta är än mer en anledning att från statligt
och kommunalt håll lyfta fram och gynna de grupper som missgynnas av privatisering. Dock
verkar det inte räcka att uppmuntra privata aktörer att tillhandahålla oﬀentligt tillgängliga
platser, då dessa platser fortfarande signalerar vem som är välkommen – delvis genom
användande av exkluderande design (Németh & Schmidt, 2011; Schmidt et al., 2011).
Rätten till det oﬀentliga rummet och rätten till staden, vars innebörd diskuteras i tidigare
forskning och teori, lyfter fram att oﬀentliga platser ska vara ett rum för alla, att alla människor
har rätt till oﬀentliga platser på lika villkor (de Fine Licht, 2017; Wikstöm & Olsson, 2012).
Kritisk urbanteori innebär att människors beteende, närvaro eller handlingskraft påverkas av
det sociala rummet, och att det finns en osynlig maktaspekt som gör att människor blir
ojämlikt och orättvist behandlade. Därför är det viktigt att synliggöra fenomen, strukturer
eller objekt som försämrar villkoren för redan marginaliserade grupper. De som har makt att
påverka stadens utformning, till exempel stadsarkitekter, får i detta sammanhang en viktig roll,
men kan också upprätthålla sociala normer och hierarkier som är ofördelaktiga för de redan
marginaliserade grupperna (Brenner, 2009; Del Casino, 2009; Lefebvre, 1970/2003; Wikström
& Olsson, 2012; Young, 1990).
Detta skulle kunna sammanfattas som att exkluderande design är inkompatibelt med rätten
till det oﬀentliga rummet. Precis som kritisk urbanteori syftar till så är det urbana samhället
inte jämställt så till den grad att alla människor har lika rätt att använda eller befinna sig i det
oﬀentliga rummet, och exkluderande design kan användas för att segregera rummet ännu mer.
Till stor del lyckas designen att göra det osynligt och därför också okritiserat.

5.2.2 Medvetet eller omedvetet exkluderande
En svårighet med exkluderande design är att den sällan är uppenbart exkluderande – varken
till form eller beskrivning. Det gör det svårt att veta om en design är medvetet exkluderande,
och i så fall vilken eller vilka grupper denna design ämnar exkludera, samt varför. Just eftersom
det finns en maktaspekt är det troligtvis svårt att få någon ansvarig för stadsplanering eller
bänkdesign att öppet uttala sig om att designen är exkluderande, men detta låter vi vara osagt
eftersom det inte varit fokus för denna studie. Det är ett inneboende problem inom kritisk
urbanteori och exkluderande design, då denna sociala hierarki och dolda maktbalans delvis
har som syfte att osynliggöra detta (Brenner, 2009; de Fine Licht, 2017; Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009; Wikström & Olsson, 2012), och därför är det svårt för oss att veta vilka grupper
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som exkluderas. Samtidigt är det just därför en studie av detta slag är viktig, då det första
steget i att skapa rätten till staden, som Marcuse (2012) skriver, är just att synliggöra grundproblemet och sedan förmedla detta.
Då vår studie ger en ögonblicksbild av det observerade området och inte är en kartläggning av
förändringar i det oﬀentliga rummet har vi inte svar på i vilken kontext exkluderande design
kan ha tillkommit till en plats. Vi vet inte om det funnits någon form av tidigare problematik
med grupper på platsen som designen vi observerat ämnar att lösa, och i så fall om det varit
ett faktiskt problem eller ett antagande att den marginaliserade gruppen stör trots att de faktiskt
inte gjort det, vilket Knox och Pinch (2010) menar att det oftast handlar om. Det är viktigt
att poängtera att vår analys bara ger en tolkning av exkluderande design i det oﬀentliga
rummet, tanken bakom en viss design behöver inte alls överensstämma med våra slutsatser
men samtidigt är det ett stort bekymmer med exkluderande design då själva principen som
sagt handlar om att designen ska verka i det fördolda. När vi tar vår utgångspunkt från kritisk
urbanteori innebär det i förhållande till exkluderande design att det alltid finns någon som
ligger bakom, någon som bestämmer hur en design ska se ut eller inte se ut, och någon som
har makt över vem som kan bli inkluderad eller exkluderad. Det oﬀentliga rummet ska i
teorin vara tillgängligt för alla, men bekymret kommer när det handlar om att väga rättigheter
sinsemellan – då samtliga grupper inte samtidigt kan ha samtliga rättigheter – och hur de
olika begreppen tolkas (se exempelvis de Fine Licht, 2017; Marcuse, 2012; Wikström &
Olsson, 2012).

5.2.3 De otillräckliga konsumenterna exkluderas
Inom urbanteori lyfts ibland skateboardåkare upp som specifik grupp, då de har ett unikt sätt
att ta sig an det urbana rummet och oﬀentliga platser – genom att ”konsumera” det rumsliga,
vilket ibland kan upplevas störande för boende (Cook & Crang, 2012; de Fine Licht, 2017;
Wikström & Olsson, 2012). I fallet med Esperantoplatsen är det oklart hur ärendegången sett
ut, men tydligt är i alla fall den ursprungliga tanken att skateboardåkarna skulle inkluderas,
men att dess rättigheter och beteende stod i kontrast med de boendes. Det är ett tydligt exempel
på hur rätten till det oﬀentliga rummet kan visa sig vara svårt att upprätthålla i praktiken och
att kompromisser är ett sätt att lösa det. Kommunen menar att de satte upp träribbor för att
förhindra skadegörelse riktad mot skateboardåkning, men samtidigt omöjliggör träribborna
att skateboardåkarna kan nyttja platsen som tidigare – exempelvis hade kommunen kunnat
välja att förse de yttersta träribborna med metallkanter för att till viss del återställa möjligheten
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till grinding. Kommunens beslut kan ses som att det går emot stadens översiktsplanering, som
säger att barn ska få ta plats och att deras lek ska få ske utanför specifika lekplatser.
Två skateboardåkare som intervjuades av Göteborgs-Posten (2013) beskriver vikten av Esperantoplatsen som en skatepark och den ena av dem uttycker sig att ”Man får lite USA-känsla när
man är här”. Utifrån Lefebvres levda rum ses här hur Esperantoplatsen upplevs som en viktig
plats för gruppen skateboardåkare i centrala Göteborg, en plats som tidigare förknippades
med positiva konnotationer men som i och med förändringarna nu förmedlar en mer negativ
känsla. Kommunens beslut, oavsett avsikt, kan liknas med hur de Fine Licht (2017) beskriver
hur oönskade grupper ”puﬀas” bort från oﬀentliga rum. Träribbor på stenmassiven är också en
mer implicit form av exkluderande design än metallringarna, men ännu eﬀektivare i att hindra
grinding och således en utmärkt design ifall syftet är att bli av med skateboardåkare utan att
väcka motstånd från övriga befolkningen (Edin, 2017; Savić & Savičić, 2016c). UN-Habitat
(2013) och Katyal (2002) lyfter upp vikten att användare av det oﬀentliga rummet ska få känna
delaktighet, gemenskap, och solidaritet för att motverka brott och öka trygghet och här verkar
kommunen inte bjudit in skateboardåkarna till att vara delaktiga i utformningen av platsen.
Harvey (2008, 2013) menar att rätten till staden är en mänsklig rättighet och att denna rätt
inkluderar att ha en rätt att vara med och forma stadens utformning, vilket borde inkludera
att såväl skateboardåkarna som de boende borde få vara med i kommunens beslutsgång kring
hur deras närområde ser ut och får brukas. I fallet med Esperantoplatsen kan en förklaring
vara att kommunen värderade de boendes rättigheter högre än skateboardåkarnas, men samtidigt
kan det också ha varit ett olyckligt sammanträﬀande och en icke-genomtänkt lösning. Om
kommunens framförda åsikt att Esperantoplatsen fortfarande får användas av skateboardåkare
kan beskrivas som det föreställda rummet signalerar de hinder som satts upp en annan bild,
det finns en diskrepans mellan det föreställda rummet å ena sidan och det varseblivna och
levda rummet å andra sidan.
En annan grupp som ofta förekommer i litteraturen som såväl marginaliserad som otillräckliga
konsumenter är hemlösa. Under vår observation såg vi inga tydliga spår av eller tecken på att
hemlösa personer rörde sig i områdena. Thörn (2011) menar att Göteborg, som har flest hemlösa
per invånare av svenska städer, har genomfört policies i syfte att osynliggöra stadens hemlösa.
Huruvida de hemlösa ”puﬀats” bort från oﬀentliga platser eller är kvar där men håller sig
gömda (de Fine Licht, 2017; Doherty et al., 2008) kan vi inte svara på, men hemlösa och
tecken på deras närvaro lös med sin frånvaro i det oﬀentliga rummet. I de observerade
stadsdelarna verkar således stadens policy, som Thörn beskriver den, ha haft önskad eﬀekt.
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5.2.4 Människor påverkas på många sätt
Övervakning är en form av exkluderande design som förekommer en del i forskningen, ofta i
negativa termer kring integritetskränkning eller att det oﬀentliga rummet krymper, men kan
också syfta till naturlig övervakning som innebär att det oﬀentliga rummet blir mer lättöverskådligt för att öka tryggheten (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2011; Katyal, 2002;
Stevenson, 2003; Wikström & Olsson, 2012). Detta är sannolikt en bakomliggande tanke i
detaljplanen för Nordstan, som anger att arkaderna kring Nordstan ska byggas in för att göra
området tryggare. Begreppet trygghet återkommer i litteraturen, där möjligheter för ökad
närvaro av människor under alla tider på dygnet, genom exempelvis blandad bebyggelse och
öppna ytor nämns som exempel – vilket också återkommer i detaljplanens formuleringar (de
Fine Licht, 2017; Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2011). Om, eller när, arkaderna byggs bort
är den oﬃciella ståndpunkten att området ska bli tryggare, men samtidigt kan det göra området
otryggare och ogästvänligare för exempelvis hemlösa eller andra människor som söker skydd
från väder och vind, då stora ytor som nu ger tak över huvudet försvinner. Det verkar som att
de hemlösas röst marginaliserats, till förmån för majoriteten, de köpstarka konsumenterna
som ska känna sig tryggare.
Att göra platser otillgängliga kan enligt exkluderande design också ske via staket, ta betalt för
att få tillträde till platsen, låsa dem, eller på något annat vis kräva något som ger tillstånd till
att befinna sig på platsen (Doherty et al., 2008; Wikström & Olsson, 2012), vilket är fallet för
både Nils Ericson terminalen som har stängt mellan 01:30–04:00 varje natt, Nordstan som
har stängt mellan 00:00–05:30 varje natt, och Göteborgs centralstation som har stängt några
timmar varje natt. När Nordstan började låsas nattetid 2004 var köpcentret stängt 02:00–
05:30 (Doherty et al., 2008), och sedan dess har tiden då platsen är stängd alltså utökats med
två timmar och är ännu mer otillgänglig. Otillgänglig på ett annat vis är toaletterna på
Göteborgs centralstation, då det krävs betalning för att få tillgång dit och ett besök kostar 10
kronor. För hemlösa är detta en form av exkludering då de inte får en plats med väggar och
tak att spendera natten på, för fattiga och resurssvaga är det en form av exkludering då de inte
ens kan få utföra ett grundläggande behov på en toalett. Ett speciellt talande exempel är
tågstationen i Falkenberg där dess väntrum, som har både luftkonditionering och toalett, är
låst nattetid trots att platsen är obemannad – den enda uppenbara anledningen till detta
verkar vara att hålla oönskade personer utestängda. Dessa vardagliga ting, vanliga företeelser,
blir som Schmid (2012) och Del Casino (2009) menar en kamp om att få tillgång till
samhällets tjänster, vilket är en utgångspunkt för kritisk urbanteori.
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Exkluderande design kan också handla om var föremål är placerade och inte bara själva
designen av objektet i sig (Edin, 2017). Utanför entrén till Galleria Stortorget i Falkenberg
observerades flera blomkrukor, vilket överensstämmer med hur Edin (2017) beskriver att krukor
hindrar tiggare att sitta utanför aﬀärer. När vi observerade att stora papperskorgar placerats
utanför huvudentrén till Ica Supermarket i Ullared syntes inget uppenbart exkluderande, men
med tidigare kännedom om platsen och med tidsperspektiv i beaktning är det en rimlig
slutsats att papperskorgarna placerades där de är för att exkludera tiggare från att sitta precis
utanför entrén. Papperskorgarna sattes upp strax efter att tiggare började sitta utanför aﬀären
mer frekvent. Detta kan förvisso vara en slump, men det kan också stå som exempel på hur
föremål som inte är uppenbart exkluderande kan vara exkluderande för olika samhällsgrupper,
eller som markering för ett beteende som inte passar in i rådande sociala normer.
Sammantaget anser vi att de Fine Lichts (2017) argumentation, om att exkluderande design
inte hindrar alla människors rätt till oﬀentliga platser eftersom designen är samma för alla
människor i rummet, är problematisk. Vi menar att han inte tar upp vilken eﬀekt det kan ha
på en person att inte känna sig välkommen i det oﬀentliga rummet, utan diskuterar främst en
grupps rättigheter kontra en annans. Att säga att folk fortfarande kan sova på oﬀentliga
platser, som de Fine Licht gör, bortser ifrån att det troligen är bekvämare att sova på en bänk
än på marken, eller inne på ett luftkonditionerat väntrum på natten än ute på perrongen.
Även om hemlösa har rätt att befinna sig på oﬀentliga platser kan de känna sig ovälkomna
och till och med bli aktivt frånvisade platsen (Doherty et al., 2008; Németh & Schmidt, 2011;
Petty, 2016; Schmidt et al., 2011; Wikström & Olsson, 2012). Enligt kritisk urbanteori är det
de marginaliserades perspektiv som bör lyftas fram, vilket vi i denna studie försökt att göra. I
kontrast till de Fine Lichts syn på exkluderande design som relativt oproblematisk finns Edin
(2017) som vi anser har en övertro på den makt som designen kan ha. Edin (2017, s. 45)
menar att ”När kameran i taket en dag försvinner beror det inte på att vi funnit den oetisk.
Det beror på att lutande bänkar och annan exkluderande design gjort den onödig”, vilket vi
inte anser är en rimlig slutsats. Vår position är någonstans mellan dessa två forskares, då vi
anser att exkluderande design har en stark påverkanseﬀekt på visst beteende eller mot vissa
grupper, men inte ensamt är den definitiva metoden för att justera folks beteende till den nivå
Edin beskriver.
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5.3 Sammanfattning
Vårt syfte har varit att undersöka olika former av exkluderande design för att kunna diskutera
hur det kan leda till exkludering av olika samhällsgrupper som en tänkbar konsekvens. Vi
ville analysera de signaler som exkluderande design sänder ut, och synliggöra om det finns
grupper som verkar premieras över andra. För att undersöka detta har vi genomfört ett antal
observationer i centrala Göteborg och några mindre städer på västkusten. Vi har också gjort
en mindre innehållsanalys av gällande detaljplaner och översiktsplan för Göteborgs stad som
en sorts metodtriangulering. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån kritisk
urbanteori, vari vi diskuterat vilka konsekvenser exkluderande design kan leda till.
Kritisk urbanteori användes för att synliggöra Lefebvres tre dimensioner av rum, nämligen
varseblivna, föreställda, samt levda rum, där empirin från observationerna beskriver det varseblivna rummet, empirin från innehållsanalysen av detaljplaner och översiktsplanen beskriver
det föreställda rummet, och vår analys av exkluderande designs konsekvenser ger en tolkning
av det levda rummet. Studiens placering inom socialkonstruktionismen medför också att vår
analys och diskussion om möjliga konsekvenser endast är en tolkning, och vi tar inte anspråk
på att lägga fram en absolut sanning.
Under observationerna var ett genomgående tema att det fanns en mångfald av bänkmodeller;
både med och utan ryggstöd, armstöd, ståstöd, olika stolar och soﬀor. Däremot hade vi svårare
att finna bänkar och andra typer av exkluderande design på oﬀentliga platser, utan de flesta
som observerades fanns på semi-oﬀentliga platser. Ett stort antal av de observerade bänkarna
fanns på centralstationen i Göteborg, majoriteten av observerade sittplatser fanns visserligen
på stadens gator och torg men var då tillhörande caféer och uteserveringar. Andra aspekter av
exkluderande design, såsom piggar, nitar, konst, staket och låsta platser som lyfts fram i tidigare
forskning, var nästintill obefintligt. Vi observerade ett större antal fågelpiggar på Göteborgs
centralstation, men dessa har till syfte att avvärja fåglar och inte människor. Ett fåtal områden
under observationen var vad som kallas otillgängliga platser, då de antingen var låsta nattetid,
eller att det krävdes betalning för att få tillträde till dem. Andra otillgängliga platser som
observerades var hur blomkrukor eller papperskorgar var placerade utanför butiksingångar och
på så vis hindrade personer, exempelvis tiggare, från att sitta vid dessa entréer. Vi observerade
endast ett område som skulle kunna tolkas vara otillgängligt via konst, men detta kunde likväl
vara av dräneringsskäl. Den mest förvånande formen av exkluderande design var kanske inte
oväntad i sig, däremot platsen den var placerad på. De metallringar vi observerade på Esperanto-
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platsen hade ett tydligt syfte att motverka skateboardåkning, vilket var något överraskande när
vi fick reda på att platsen var en skatepark.
Innehållsanalysen av översiktsplanen för Göteborg var av inkluderande karaktär där stadens
invånare främst beskrevs i generella termer och det endast var ett fåtal grupper som lyftes
fram explicit. Målsättningen var snarare att lyfta fram att människor har olika behov, men också
att påpeka hur det finns ett maktperspektiv som avgör vems behov som blir hörda. Eftersom
marginaliserade grupper inte nämndes som målgrupp är en möjlig slutsats att det upprätthåller
ett osynliggörande av dem till förmån för den köpstarka majoriteten. Det kan också ses som
förklaring till varför majoriteten av de observerade bänkarna var på privat mark, då privata
aktörer troligen inte vill uppmuntra människor att enbart sitta ner – utan vill istället bjuda in
dem till att konsumera på uteserveringar. Utifrån empirin var det fyra samhällsgrupper som
främst ansågs påverkas av exkluderande design: hemlösa, funktionsnedsatta, resurssvaga, samt
skateboardåkare. Vi menar att hemlösa och funktionsnedsatta båda påverkades av armstöd
på bänkar, där brist på armstöd kunde anses vara exkluderande för funktionsnedsatta, och
motsatsen exkluderande för hemlösa som då inte kunde ligga ner och vila på bänken. Resurssvaga
påverkas genom att inte ha tillträde till betaltoaletter eller stadens alla sittplatser ämnade för
de tillräckliga konsumenterna. Skateboardåkare var den grupp som tydligast utsattes för
exkluderande design i form av de metallringar som placerats utmed en stenkant. En diskussion
fördes också om rätten till staden och rätten till det oﬀentliga rummet, som i teorin innebär
att alla människor har rätt till oﬀentliga platser på lika villkor, men vi anser utifrån observationerna
och forskning om exkluderande design att sådan design är inkompatibelt med rätten till det
oﬀentliga rummet.
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6. Avslutande reflektioner
6.1 Metodvalets betydelse för resultatet
Till en början hade vi tänkt observera människors interaktion med olika föremål, detta
förhållningssätt syns i vårt ursprungliga observationsschema (se bilaga A). När vi inledde vår
observation med detta schema till grund fungerade det som en form av pilotstudie (Bryman,
2012), ur vilken vi ganska snabbt insåg att det inte kommer vara möjligt att genomföra en
observation med det som utgångspunkt. Vad vi förstod är att det i princip är omöjligt för oss
att observera om någon grupp är exkluderad genom design, eftersom gruppen i sådana fall
föga sannolikt hade interagerat med föremålet. Till exempel observerade vi inga hemlösa som
gick fram till en bänk med handtag i mitten för att sedan vända, och vi såg inga skateboardåkare
som försökte åka i Esperantoplatsen där metallringarna är utplacerade – för designen i sig
omöjliggör detta. Detta ledde till att vi strukturerade om vårt observationsschema och istället
lade fokus på att observera föremålen i sig, det vill säga fokus för observation förändrades
utifrån det resultat vi fick under pilotstudien (Cook, 1997; Silvén, 2011). Dessutom är det
självklart svårt att observera den bakomliggande tanken bakom individers interaktion med
föremål, och vi hade ändå varit tvungna att tolka resultatet. Därför utmynnade vår metodtriangulering i att jämföra vår tolkning av miljöernas utseende i relation till den innehållsanalys
som gjorts, för att kunna diskutera möjliga konsekvenser för olika grupper utifrån detta.

6.2 Förslag på fortsatt forskning
Vi anser att vidare forskning behövs om exkluderande design ur ett svenskt perspektiv, då det
är ett forskningsfält som inte ofta beskrivs ur en svensk kontext. Vidare har denna studie
främst fokuserat på det varseblivna och det föreställda rummet, och en intressant aspekt hade
varit att synliggöra den tredje dimensionen av rummet – det levda rummet – genom intervjuer
med olika användare såsom skateboardåkare, hemlösa, eller äldre för att få ta del av deras
tolkningar och upplevelser av designen. En annan utgångspunkt kan vara att intervjua exempelvis
stadsarkitekter, de som är ansvariga för inköp och design av föremål till det oﬀentliga rummet,
eller tillverkare av olika föremål för att kunna jämföra deras motiv med hur föremålen uppfattas
i det varseblivna eller levda rummet. I tidigare forskning saknar vi också en diskussion om
alternativa tolkningar av resultat, till exempel hur bänkar med armstöd inte är enbart
exkluderande utan också att vissa grupper främjas av det, vilket är ytterligare förslag på vidare
forskning.
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Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv saknas forskning om exkluderande design ur en svensk
kontext. Vi menar att tänkvärda infallsvinklar är hur exkluderande design kan tolkas utifrån
kulturgeografi, socialgeografi, mänskliga rättigheter och sociologi.

6.3 Didaktiska infallsvinklar: Exkursioner i samhällskunskap
Denna studie har med en kulturgeografisk ansats undersökt hur exkluderande design kan
tolkas utifrån kritisk urbanteori. Centrala delar inom dessa områden berör exkludering,
marginalisering, och oﬀentligt rum. Studien har genom observationer och innehållsanalys
synliggjort och tolkat olika former av exkluderande design, och det är med avstamp i detta
följande del kommer att diskutera hur studiens resultat kan användas i samhällskunskapsundervisningen på gymnasial nivå.
Samhällskunskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne som främst har sin grund i
statsvetenskap, nationalekonomi, och sociologi, men även andra samhällsvetenskapliga och
humanistiska fält, såsom kulturgeografi och juridik, ingår. Ämnet samhällskunskap är ett
gymnasiegemensamt ämne som innebär att alla elever på gymnasieskolan läser det, om än i
olika omfattning. Ämnets syfte beskrivs i läroplanen bland annat vara att utveckla kunskaper
om människors livsvillkor, makt, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Centralt i
förhållande till denna studie är formuleringarna om att eleverna ska utveckla ”Kunskaper om
demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna,
samhällsfrågor, samhällsförhållanden”, samt ”Kunskaper om [...] hur olika ideologiska, politiska,
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper
och samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011, s. 143). Centralt innehåll i kurserna 1a1 samt 1b
anger utifrån dessa urval att undervisningen bland annat ska behandla ”De mänskliga
rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva
sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter” och ”Gruppers och individers identitet,
relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier
som skapar både gemenskap och utanförskap” (Skolverket, 2011, s. 145, 150).
Exkluderande design handlar om hur oönskade grupper, som ofta redan är marginaliserade,
och oönskat beteende avvärjs. Med hjälp av kritisk urbanteori kan ett försök göras att synliggöra
rådande maktförhållande, det vill säga belysa vem som bestämmer över vilka grupper eller
vilket beteende som är önskat respektive oönskat. Genom att belysa hur olika samhällsgrupper
kan påverkas av exkluderande design kan vi därmed tangera begreppen från samhällskunskapens
syfte.
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Ett sätt att bedriva undervisning om exkluderande design är att låta eleverna gå på exkursion,
och genom exkursion som undervisningsform får eleverna bidra till att samla in empiri och
blir delaktiga i undervisningen. Lämpligt kan vara att introducera relevanta teorier på förhand,
till exempel vad som kännetecknar en oﬀentlig plats, vad som regleras i FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, eller exempel på hur olika grupper kan uppleva samma plats på olika vis
utifrån gruppens förutsättningar och platsens tillgänglighet. Eftersom just exkluderande
design har som kännetecken att designen helst ska gå obemärkt förbi är det en fördel om just
detta ämne introducerats ytterligare, annars finns en risk att eleverna inte uppmärksammar
hur vissa föremål kan begränsa olika individers möjlighet att befinna sig på eller appropriera
platsen. Eleverna kan på så vis bli uppmärksammade på olika människors livsvillkor och hur
individer påverkas av beslut som andra, ibland högre upp i makthierarkin, fattar.
En variant av exkursion är att eleverna går i grupp eller helklass och observerar det oﬀentliga
rummet utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv, och en annan att eleverna delas in i
grupper som får varsin roll att utgå ifrån. Rollerna kan utgå från de grupper som ofta lyfts
fram i forskning om exkluderande design, såsom hemlösa, funktionsnedsatta, äldre, barn, eller
skateboardåkare, men också från grupper såsom privilegierad medelklass, kvinnor, eller
medelålders män utan några funktionsnedsättningar. När eleverna får observera platsen
utifrån en given roll kan de kanske på ett tydligare sätt se platsen från ett annat perspektiv och
uppmärksamma andra saker än vad de hade gjort om de gått ut och observerat utan några
direktiv. Detta möjliggör också för vidare klassrumsdiskussioner, där eleverna kan beskriva
miljön utifrån sin roll för att därefter jämföra resultatet med andra grupper. Att få ta del av
varandras resultat och tolkningar kan bidra till en mer nyanserad bild av det oﬀentliga
rummet och föremålen däri, då människors olika sätt att uppleva platsen synliggörs.
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Bilaga A: Observationsschema
Följande observationsschema var det som användes vid observationerna, men vi insåg att alla
kolumner inte var helt relevanta eller synliga. Därför fyller detta schema främst sin funktion
som del i en transparent arbetsprocess.
Datum Väder
+ tid

Föremål

Utseende

Plats (oﬀentlig/
semi-oﬀentlig/
privat)
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Användare

Användningsområde
(förmodat/
observerat)

Exkludering
/inkludering
(förmodad/
observerad)

Bilaga B: Fotografier och illustration
B.1 Fotografier på bänkar och sittplatser

Foto 1: U-formad bänk med flera armstöd, Nils Ericson terminalen på Göteborgs
centralstation.

Foto 2: Bänkar med armstöd i mitten, Göteborgs centralstation.
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Foto 3: Cirkulär bänk med armstöd och ett litet cirkulärt bord, Göteborgs centralstation

Foto 4: Bänk utan ryggstöd, perrong på Göteborgs centralstation.
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Foto 5: Tre ihopsatta stolar med individuella armstöd, perrong på Göteborgs centralstation.

Foto 6: Bänk utan ryggstöd, på en upphöjning längs ena väggen av Göteborgsoperan.

64

Foto 7: Bänk av träribbor på stenmassiv, Esperantoplatsen, Göteborg.

Foto 8: Bänk av träribbor på stenmassiv, med armstöd, Esperantoplatsen, Göteborg.

Foto 9: Bänk av träribbor på stenmassiv, med arm- och ryggstöd, Esperantoplatsen,
Göteborg.
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Foto 10: Bänk utan ryggstöd men med armstöd i mitten, samt metallkanter, vid vallgraven
nära Esperantoplatsen, Göteborg.

Foto 11: Sittplats med något sluttande sittyta inne på Nordstan, Göteborg.
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Foto 12: Ståstöd vid perrongen på Mölndals station.

Foto 13: Ståstöd vid perrongen på Halmstad resecentrum.
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Foto 14: Solstol i Picassoparken i Halmstad.

Foto 15: Stenstol på Storgatan i Halmstad.
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Foto 16: Lång bänk med armstöd enbart vid en sittplats, Falkenbergs station.

Foto 17: Bänk i form av ”Larv”, Göteborgs centralstation.
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B.2 Fotografier på anti-skate och illustration av Esperantoplatsen
B.2.1 Fotografier

Foto 18: Tecken på grinding, vid Esperantoplatsen, Göteborg.

Foto 19: Metallring som hindrar grinding, vid Esperantoplatsen, Göteborg.

70

B.2.2 Illustration

Figur 1: Skiss över Esperantoplatsen och dess anti-skate föremål, Göteborg.
(Skissen ej skalenlig.)
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B.3 Fotografier på otillgängliga platser

Foto 20: Fågelpiggar på Göteborgs centralstation.

Foto 21: Papperskorgar utanför Ica Supermarket i Ullared.
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Foto 22: Blomkrukor utanför Galleria Stortorget, Falkenberg.

Foto 23: Stora stenar på marken, vid Högskolan i Halmstad.
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Foto 24: Staket i Halmstad.

Foto 25: Blockerat område under en balkong i Halmstad.
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