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Förord

För sammanhållningens skull, och för att ta tillvara våra livschanser, behöver vi
möta andra - både dem vi känner - och nya, annorlunda människor. Därför är
det viktigt med mötesplatser som är tillåtande, öppna, trygga och som bjuder in
istället för att stänga ute. Rapporten som du har i din hand studerar och diskuterar
mötesplatser i städer. Vi vill undersöka vilken roll som mötesplatser spelar för social
sammanhållning i Stockholmsregionen.
Skolan, jobbet och idrottsplatsen är förstås viktiga mötesplatser. Min favorit har
alltid varit biblioteket. När jag hade lov i skolan hängde jag ofta på låset när de öppnade och var kvar tills de stängde. Jag läste, romaner som Kanonerna på Navarone
och Raskens, tidningar som Dagens Nyheter och tidskrifter som DX-aren. Jag skrev
ner resultat ur Idrottsbladet när någon friidrottare hade gjort ett 1500-meterslopp
i Umeå som förde honom upp på tiobästalistan för året. Men jag pratade också med
andra besökare, tyst förstås, så man inte blev åthutad eller utslängd.
Förra veckan mötte vi en annan slags mötesplats när jag och två medarbetare åt
lunch i Kista galleria. Det var fascinerande att ”titta på folk” i detta myller av människor, vilka var alltifrån anställda på företagen till boende i området och ditresta
shoppingkunder. Jag tror att det har stor betydelse att ha möjlighet att vara i en
och samma miljö med andra, okända människor, som lever ett helt annat liv än jag
själv. I många fall kan det ge början på något, en ny kontakt, en inspiration till förändring. I vart fall bidrar det till förståelse, till gemenskap istället för åtskillnad när
vi träffas över alla gränser och olikheter.
Mötesplatser som gallerior eller bibliotek är på agendan i många kommuner.
Kommuner försöker aktivt utveckla nya, trevliga mötesplatser. Men vad ska man
tänka på i detta arbete? Hur blir en mötesplats lyckad? Vilken roll spelar mötes
platser för den sociala sammanhållningen? Detta försöker vi besvara i denna studie,
som du kanske sitter och läser på en mötesplats någonstans i regionen?
På Regionplanekontoret har Mohamed El Abed varit projektledare.
Stockholm i maj 2010
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

En av stadens viktigaste funktioner är att fungera som mötesplats. Detta bidrar också
starkt till stadens attraktion. I staden har samhällets kollektiva funktioner och mani
festationer härbärgerats och ägt rum. Om man utgår från platsen och börjar tänka i termer av mötesplatser framstår snart nog varenda kvadratmeter av en stad som en möjlig
mötesplats. Det ligger nära till hands att associera till stadens vimmel av platser och människor som en av grundbultarna i dess kraft som mötesplats. Denna rapport handlar om
mötesplatser i städer och orter och om dessas betydelse för människors sociala umgänge,
den sociala sammanhållningen och för en orts eller en plats attraktivitet och image. Ett av
villkoren för en gynnsam regional utveckling i Stockholmsregionen, som framhålls i den
regionala utvecklingsplanen, är stärkt social sammanhållning och socialt kapital. Fler
fungerande mötesplatser i stadsrummet kan bidra till detta. Syftet med rapporten är att
undersöka vilken roll mötesplatser spelar för social interaktion och för social sammanhållning i Stockholmsregionen och att analysera hur mötesplatser kan etableras, underhållas, utvecklas och förstärkas, bland annat med hjälp av samhällsplaneringsinsatser.
Givet detta syfte används följande definition av begreppet mötesplatser: Mötesplatser
är ställen där människor möts och interagerar i någon form. Mötet och interaktionen
med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet och bidrar till att stärka den
sociala sammanhållningen och platsens identitet.
Rapporten behandlar mötesplatser från ett par olika perspektiv:
• Först vänds intresset mot forskning och teori om vad som utmärker en mötesplats,
olika typer av möten, liksom om relationen mellan mötesplatser och det offentliga
stadsrummet. Kapitlet avslutas med en typologisering av olika slag av mötesplatser.
• Därefter redovisas ett antal fallstudier: För Stockholmsregionen görs en genomgång
av samtliga länets kommuner med kortfattade beskrivningar av vad man i respektive
kommun uppfattar som viktiga mötesplatser. Ett antal fördjupningar illustrerar några
typer av miljöer eller platser som kan skapa möten av olika slag. Vidare redovisas
fallstudier från Malmö och Norrköping, två städer som i sina utvecklingsstrategier lagt
stor vikt vid att utvecklandet av mötesplatser och som Stockholmsregionens kommuner kan inspireras av.
• Rapportens avslutande del summerar resultaten och pekar på några möjliga vägar för
planering, förvaltning och utveckling av mötesplatser i Stockholmsregionen.
Studien lyfter fram mötesplatsernas betydelse, både för individen och för staden. I flera
av Stockholms kommuner är mötesplatser, betydelsen av allmänna platser, målpunkter eller offentliga rum högt på agendan idag. Både Malmö och Norrköping har arbetat
medvetet med strategier för att gynna möten i det offentliga stadsrummet. Att det finns
mötesplatser i staden har betydelse för människors upplevelse av livskvalitet – vi vill
få möjlighet både att se och att bli sedda av andra. Men att skapa det man ser som goda
mötesplatser kan också vara en strategi för att göra staden eller kommunen mer attraktiv både för de egna invånarna och för besökare, potentiella inflyttare eller tilltänkta
verksamhetslokaliseringar. Vissa möten är ytliga och brukar beskrivas som ett resultat av
svaga band, andra är djupa och bygger på en nära relation och starka band. Exempel på
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svaga band kan vara tillfälliga möten i stadsparken eller i hundrastgården. Starka band
utvecklas i umgänge som har varaktighet över tid och som bidrar till att utveckla ömsesidiga relationer. Både de starka och svaga banden är viktiga för individen, liksom både
möjligheten att vara erkänd eller bekant och att få vara anonym.
Stadens offentliga rum och liv har förändrats under de senaste decennierna. Med
tanke på offentlighetens föränderlighet finns också anledning för kommunerna att
utforska och experimentera med tillfälliga lösningar och inbyggd föränderlighet som
utgångspunkter i skapandet av mötesplatser. Mötesplatser kan skapas genom att en plats
tillförs form, funktion eller upplevelser som innebär att människor vill vistas på platsen
samtidigt och tillsammans. Man skapar flera olika anledningar att passera och stanna
till under olika tider på dygnet. Åtgärderna kan spegla det planerare och beslutsfattare
vill lyfta fram som ortens eller stadsdelens identitet, men de kan också, genom inte bara
form och funktion utan också de sätt som människor använder platser, utveckla en stark
identitet ”av sig själva”.
Ett dilemma som uppmärksammas i några av de studerade kommunerna är att många
av de attraktiva mötesplatserna i respektive region/kommun är koncentrerade till centrala lägen, medan ytterområdena i hög grad är i avsaknad dessa kvaliteter. Vissa typer
av mötesplatser är givna i ett visst läge och läget är en del av basen för attraktiviteten. I
fallstudierna är den praktiska responsen på detta dilemma två strategier som ofta kan
kopplas till varandra. En första är ambitionen att göra mötesplatser lika tillgängliga för
människor oavsett var de bor genom att göra dem öppna och tillgängliga, och attraktiva
för olika grupper. Den andra strategin innebär en medveten strävan att skapa mötesplatser i miljöer där de är underrepresenterade.
Kommunerna spelar naturligtvis en viktig roll för utvecklingen av mötesplatser.
Man kan schematiskt urskilja tre olika roller, att skapa, möjliggöra och tillåta. Att
skapa mötesplatser kan handla om att lämna plats för ett bibliotek, stadsparken eller en
lekpark. Där har kommunen också mandat att planera, besluta och sköta verksamheten.
Att möjliggöra mötesplatser handlar om att skapa förutsättningar och incitament hos
andra, privata, aktörer att göra den investering som är nödvändig för att verksamheter
ska uppstå. Musikklubbar, shoppingcenter, caféer, gallerier eller restauranger kan vara
viktiga mötesplatser, men är sällan eller aldrig kommunala verksamheter. Slutligen har
kommunen en tillåtande roll. Mötesplatser uppstår långt ifrån alltid som resultatet av
planering eller politiskt beslutsfattande, utan ibland genom att en plats approprieras av
en grupp människor, och att detta sedan bejakas från kommunalt håll. För att säkerställa
att mötesplatser hamnar på så ”rätt” ställen som möjligt, eller vilka mötesplatser som
behövs, kan rumsliga analyser vara värdefulla, liksom olika former för dialog och samverkan utformade utifrån de specifika förutsättningar och möjligheter som råder i en viss
miljö och en viss tid.
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Summary

One of the most important functions of the city is to act as a meeting place. This is also
a major factor in the city’s attractiveness. The city accommodates and gives space to the
collective functions and manifestations of society. If we take the place as our starting
point and then begin thinking in terms of meeting places, every square metre of the city
soon comes to be seen as a potential meeting place. We can clearly see urban spaces
buzzing with people as one of the cornerstones of the city’s power as a meeting place. This
report is about meeting places in towns and cities and their importance for human social
interaction, social cohesion and for the attractiveness and image of a place or area. One of
the criteria for beneficial regional development in the Stockholm region, as set out in the
regional development plan, is strong social cohesion and social capital. The existence of
functioning meeting places in the cityscape can contribute towards this. The purpose of
the report is to investigate the role meeting places play in social interaction and in social
cohesion in the Stockholm region and to analyse how meeting places can be established,
maintained, developed and reinforced, partly aided by urban planning initiatives. Given
this purpose, the following definition of the term meeting places has been used: Meeting
places are places where people meet and interact in some form. For the individual, mee
ting and interacting with others constitutes a dimension of quality of life and contribu
tes towards strengthening social cohesion and the identity of the place.
The report looks at meeting places from different perspectives:
• Firstly the focus is on research and the theory of what makes a meeting place, different
types of meeting, and the relationship between meeting places and the public urban
space. The chapter ends with a typology of different kinds of meeting places.
• This is followed by a number of case studies. For the Stockholm region all the county’s
municipalities are examined with a brief description of what are considered to be the
important meeting places in each one. More detailed descriptions illustrate some
types of environment or places which can create meetings of different types. Case
studies from Malmö and Norrköping are also provided, two cities which in their development strategies have placed great emphasis on developing meeting places, which
can serve as inspiration for the municipalities in the Stockholm region.
• The final part of the report sums up the results and indicates some potential ways forward for planning, managing and developing meeting places in the Stockholm region.
The study highlights the importance of meeting places for individuals and for the city
itself. In many of Stockholm’s municipalities, meeting places and the importance of public areas, destinations or public spaces are high on the current agenda. Both Malmö and
Norrköping have consciously worked on strategies to encourage meetings in the public
urban space. The existence of meeting places in the city is important to people’s experience of quality of life – we want an opportunity to see and be seen by others. But creating what we consider to be good meeting places can also be a strategy for making the city
or municipality more attractive to local people and also to visitors, potential incomers or
businesses intending to relocate. Some meetings are superficial and tend to be described
as a result of weak links, others are deep and are based on a close relationship and strong
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links. Examples of weak links may be brief encounters in a city park or a dog walking area.
Strong links are developed in interaction that is sustained over time and that helps to
develop mutual relationships. Both the strong and weak links are important to the individual, as is the opportunity to be recognised and acquainted or to be anonymous.
The city’s public spaces and urban living have changed in recent decades. Considering the changeable nature of public space, there is also reason for the municipalities to
explore and experiment with temporary solutions and built-in change as a starting point
for creating meeting places. Meeting places can be created by a place being imbued with
a form, function or experiences which lead to people wanting to spend time in the place
at the same time and together. A range of different reasons are created for people to pass
through and stay a while at different times of the day. Measures can reflect what planners
and decision makers want to highlight as the identity of the urban area or district, but
they can also develop a strong identity “by themselves” not only through their form and
function but through the ways in which people use the space.
One dilemma pointed out in some of the municipalities studied is that many of the
attractive meeting places in the region/municipality in question are concentrated in central locations, while the outer areas largely lack these elements. Some types of meeting
places are a given in a particular location and the location is part of the reason for their
attractiveness. In the case studies the practical response to this dilemma is two different
strategies which can often be linked together. The first is the ambition to make meeting
places equally accessible to people irrespective of where they live by making them open
and accessible and attractive to different groups. The second strategy involves consciously striving to create meeting places in environments where they are under-represented.
The municipalities naturally play an important role in developing meeting places.
Three different roles can be schematically distinguished, creating, facilitating and
permitting. Creating meeting places can be about leaving space for a library, a city park
or a playground. Here the municipality also has a mandate to plan, decide on and run
the activity. Facilitating meeting places involves creating prerequisites and incentives
for other, private players to make the investment necessary for activities to arise. Music
clubs, shopping centres, cafés, galleries or restaurants can be important meeting places,
but are rarely or never run by the municipality. Finally the municipality has a permitting
role. Meeting places do not always emerge as the result of planning or political decisionmaking, but often appear when space is appropriated by a group of people and this is
then acknowledged by the municipality. Spatial analysis can be valuable to ensure that
meeting places end up in the “best” possible location or to determine which meeting
places are needed, as can other forms of dialogue and interaction shaped by the specific
conditions and opportunities that prevail in a specific environment at a specific time.
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1. Inledning

Bakgrund
I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 betonas betydelsen av platser
för sociala möten och umgänge. I planen anges att den sociala sammanhållningen och
tilliten människor emellan är av avgörande betydelse för regionens utveckling. En slutsats är att det sociala kapitalet måste stärkas genom mötesplatser (Regionplanekontoret,
2009:18).
”Stockholm behöver en större social och kulturell mångfald. För att minska segregationen måste vi skapa platser där människor med olika bakgrunder faktiskt träffar
varandra” (Regionplanekontoret, 2009).
År 2008 publicerade Regionplane- och trafikkontoret en rapport om socialt kapital
och utvecklingsplanering (Regionplane- och trafikkontoret, 2008). I denna slogs fast
att en förutsättning för att utveckla Stockholm till en attraktiv storstadsregion är att
människor känner tillit till varandra och stolthet över Stockholm som stad. Betydelsen
av att utveckla attraktiva mötesplatser och olika typer av möten betonas, och man gör en
distinktion mellan möten med starka och svaga band. De starka banden kännetecknas av
att människor upplever stark gemenskap som ofta utvecklats över tid. De svaga banden
utmärks av att kontakterna är ytliga och mötet ofta slumpmässigt. Både de starka och
svaga banden är viktiga. De starka bidrar till att öka vårt sociala kapital och vår känsla
av samhörighet. De svaga banden och de ytliga kontakterna är viktiga därför att de ger
oss nya kontaktytor, nya insikter och nya relationer. Inte minst är de viktiga därför att en
initialt ytlig kontakt över tiden kan fördjupas och skapa starka band.
Vår ambition med denna rapport är att ta fram kunskap om mötesplatsers betydelse
och visa hur de kan stärka samhörigheten människor emellan – både i form av starka och
svaga band – och därmed också öka regionens attraktivitet.

Vad är en mötesplats?
I denna rapport studeras och diskuteras mötesplatser i staden. Vår utgångspunkt har
varit antagandet att dessa platser kan spela en viktig roll för stadens utveckling. Det kan
handla om aspekter som tillhörighet, social interaktion och integration, upplevelse, identitet och image. Men det är inte självklart vad en mötesplats är. Den som vänder sig till
Nationalencyklopedin för att få vetskap, får beskedet att en mötesplats är en Kronan till
hörig eller arrenderad lägerplats, där de årliga mötena för de indelta truppförbandens
vapenövningar ägde rum. För vissa är mötesplatsen alltså synonym med den offentliga
platsen. Andra är än generösare och inkluderar även privata platser där människor möts.
Ytterligare andra ser mötesplatsen som synonym med alla platser där människor möts.
Allt från en buss i rusningstid till ett café och en biosalong blir då mötesplatser.
I diskussionen om stadens offentliga mötesplatser finns i dag två trender som vid en
ytlig betraktelse kan tyckas motsägelsefulla. För det första framhålls att så många av våra
vardagliga aktiviteter sker någon annanstans än i det offentliga rummet, och att detta
därför kan upplevas som hotat eller under avveckling (se till exempel Sorkin 1992). Det
rymliga hemmet kan ses som centrum för vardagslivet, med bilen som förbindelselänk
mellan hemmet och det andra centrala ”vardagsrummet”, arbetet. Genom successiva
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standardökningar under 1900-talet, har vi fått större boendeyta, ökad tillgång till bil, tv,
telefon och internet som kommunikationsmedel med världen utanför hemmet. Mötes
platsernas roll och funktion har också förändrats genom en ökad privatisering och kommersialisering av offentliga ytor. I vissa fall har detta inneburit att det offentliga rummets
roll som mötesplats för alla reducerats. I andra fall har kommersialiseringen inneburit
att mötesplatser skapats på ytor som tidigare inte erbjudit träffpunkter för umgänge.
Parallellt med de processer som förändrat det offentliga rummets betydelse som mötesplats, finns en annan tydlig trend: Vi kan i dag skönja ett intresse för ”stadsliv” genom
bland annat hårt tryck på bostäder i stadskärnor, fokus på ”stadsmässighet” i både
form och liv i ny- och ombyggnation, och genom festivaler och liknande i stadskärnorna
(Olsson 1998; Tunström 2009).
Begreppet mötesplats har också fått ett stort genomslag i den svenska samhällsbyggnadsdiskussionen. En Google-sökning där orden mötesplats och kommun kombineras
ger en träffbild som täcker in de flesta av Sveriges kommuner. Man kan dra slutsatsen att
Sveriges kommuner ser det som angeläget att visa upp för omvärlden att de kan erbjuda
attraktiva mötesplatser. En närmare genomgång av dessa Google-träffar ger ytterligare
förståelse till varför mötesplatsen seglat upp som ett centralt begrepp i kommunernas beskrivning och marknadsföring av sig själva. Kommunernas hemsidor präglas av uppfattningen att man befinner sig i en konkurrenssituation och att kvalitativa mötesplatser är
en viktig konkurrensfaktor. Det tycks alltså som att stadens offentliga rum och mötesplatser befinner sig i en period av omförhandling. Vad har de för betydelse i dag? Vad ska
de fyllas med om nu vardagens aktiviteter och mötesplatser flyttat någon annanstans?
Kan kommuner konkurrera med hjälp av mötesplatser?
Syftet med den här studien är att undersöka vilken roll mötesplatser spelar för social
interaktion och för social sammanhållning i Stockholmsregionen. Ytterst är syftet med
rapporten att analysera hur mötesplatser kan etableras, underhållas, utvecklas och för
stärkas, bland annat med hjälp av samhällsplaneringsinsatser. Givet detta syfte används
följande definition av begreppet mötesplatser:
Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i någon form. Mötet och
interaktionen med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet och bidrar till
att stärka den sociala sammanhållningen och platsens identitet.
Med denna definition kan konstateras att Stockholmsregionen rymmer ett mycket stort
antal mötesplatser av vitt skilda slag. Det kan handla om allt från det offentliga torget
till den privata gallerian och det spontana mötet i hundrastgården. Att mötas kan handla
både om att ”bara” se, och bli sedd av, andra och om interaktion genom utbyten i form av
till exempel samtal och varaktiga sociala kontakter. Detta utvecklas i kapitel 2. Mötesplatser kan dessutom vara både fysiska och virtuella. I dag har var femte stockholmare
med tillgång till internet kontakt med personer de lärt känna på virtuella mötesplatser
(Regionplane- och Trafikkontoret 2008). De virtuella mötena är alltså både vanliga och
viktiga, men i denna rapport fokuseras på de fysiska mötena människor emellan, och på
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ett samhällsplaneringsperspektiv på skapandet av mötesplatser. I rapporten redovisas ett
antal mötesplatser, olika till funktion och form, och vilken roll de spelar för individen och
staden/regionen diskuteras, liksom vilken typ av möten som sker där – från det tillfälliga,
ytliga till det återkommande och djupa.
Vilka platser, och vilken typ av platser, fungerar i dag som viktiga mötesplatser? Hur
fungerar de ”traditionella” mötesplatserna som torg och parker, och vilka andra miljöer
är viktiga i dag? Vart går man för att se och bli sedd i Malmö? Var går man om man vill
umgås i Norrköping? Hur arbetar kommunerna i Stockholmsregionen med planerings
åtgärder för att öka möjligheterna för regionens invånare att tillsammans skapa ett
socialt liv lokalt i stadsdelarna och regionalt? Det handlar om stadens offentliga rum och
de egenskaper hos dem som bidrar till möten mellan grupper och individer, liksom andra
typer av platser i staden som gör det. Mötesplatsbegreppet ger dessutom möjlighet att
förhålla sig något friare till diskussionen om privatisering av offentliga rum, då platsernas administration inte är avgörande. Både privata, halvprivata och offentliga platser i
staden kan vara viktiga mötesplatser.
Många av Sveriges kommuner har alltså ambitioner att skapa mötesplatser och de ses
bland annat som ett sätt att uppnå eller utveckla attraktivitet och konkurrenskraft. För
den som rest runt i vårt land, torde det framstå som ganska uppenbart att man i varierande grad haft framgång i dessa ambitioner. Att säga mötesplats är lättare än att skapa en.
Till bilden hör också att man för att lyckas i ambitionen att skapa attraktiva mötesplatser
måste förstå att alla mötesplatser inte är bra. Vissa mötesplatser är uteslutande och omgärdas av kulturella och mentala barriärer som gör att de upplevs som otillgängliga (se
vidare om detta i kapitel 2). Denna rapport djupdyker inte i ämnet misslyckade mötesplatser, utan nöjer sig med att generellt peka på några fallgropar. Fokus är i stället riktat
mot mötesplatser som bedöms som fungerande, i bemärkelsen att de förmår attrahera
till sociala möten, och mot arbetet för att nå dit.
Rapporten har sex kapitel. Efter denna första inledande del vänds i kapitel 2 intresset
mot teorin och vad som utmärker en mötesplats, liksom samspelet mellan mötesplatser
och det offentliga rummet. Kapitlet avslutas med en typologisering av olika slag av
mötesplatser. I kapitel 3 redovisas vår fallstudie av Stockholmsregionen. Den rymmer
en genomgång av länets samtliga kommuner och kortfattade beskrivningar av vad man
i respektive kommun uppfattar som viktiga mötesplatser. Kapitlet innehåller också
en fördjupad beskrivning av ett antal typer av mötesplatser. Här är syftet att redovisa
olika funktioner och betydelser som mötesplatser kan ha för besökarna och den sociala
sammanhållningen i staden. I kapitel 4–5 redovisas våra fallstudier från Malmö och
Norrköping. De är utvalda eftersom de representerar kommuner som i sina utvecklingsstrategier lagt stor vikt vid att utvecklandet av mötesplatser. I alla tre fallstudierna har
det lagts vikt vid att belysa olika typer av mötesplatser, snarare än att ge en heltäckande
bild. De ger också exempel på olika strategier och arbetssätt för att utveckla mötesplatser, möjliga att inspireras av. Det sjätte och avslutande kapitlet summerar och reflekterar över resultaten samt framhåller några möjliga vägar för planering, förvaltning och
utveckling av mötesplatser.
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Varför är mötesplatser viktiga?
En diskussion om mötesplatsernas roll i kommunerna måste ta som utgångspunkt de
strukturella förändringar som skett i samhället i stort. I det gamla industrisamhället var
villkoren för städers och regioners utveckling annorlunda jämfört med hur de är i dagens
samhälle. Samhället var mer homogent och religion, ideologi och folkrörelser gav tydliga
uttryck för möten mellan människor. De platsbundna tillgångarna i form av skog, vatten,
malm och jordbruksmark, samt den fysiska infrastrukturen, var avgörande förutsättningar för utveckling av en ort. Företagen var i hög grad geografiskt bundna till platsen. Och,
där jobben fanns – dit flyttade människorna.
I det postindustriella samhället har detta förändrats. Befolkningen har successivt
blivit allt mer heterogen och den betydelse som politik, religion och folkrörelser tidigare
hade för möten, har i hög grad gått förlorad och ersatts av ett individualiserat och livsstilsbaserat samhälle. Utvecklingen har också kännetecknats av en ökad rörlighet både
hos människor och bland företag. Det moderna näringslivet är inte på samma sätt som
tidigare låst till specifika lägen. Snarare kännetecknas det moderna företaget av att det
är rotlöst, vilket innebär att beslut om verksamhetslokalisering kan föregås av bedömning av olika alternativ på en regional, nationell eller global nivå. Likväl som Ljungby,
Norrköping eller Stockholm kan lokaliseringsplatsen vara Hamburg, Tallinn eller New
York eller Shanghai.
På motsvarande sätt har rörligheten ökat bland individerna. Förbättrade kommunika
tioner har inneburit möjligheter att i allt högre grad separera arbete och boende. Konse
kvensen har blivit att vi i genomsnitt pendlar allt längre till arbetsplatsen. Vi är också
mer benägna att flytta än tidigare generationer. Sammanfattningsvis kan man förenklat
säga att tidigare flyttade vi som individer och arbetskraft till jobben, nu flyttar jobben till
arbetskraften. Dessa förändringar har medfört en ökad konkurrens mellan städer och
regioner. Hållbar stadsutveckling förutsätter i dag en genomtänkt strategi för hur staden
ska kunna tillhandahålla sådana kvaliteter att den kan hävda sig i konkurrensen med
andra städer och regioner (Cars 2005).
Vad har då detta med mötesplatser att göra? Utvecklingen av transport- och kommunikationstekniken har alltså inneburit att vi att både individer och företag blivit rörligare.
Och poängen är, att vi kan se parallella processer där både företag och individer efterfrågar de kvaliteter som mötesplatser kan erbjuda. Kontentan är att för såväl företag som
individer blir mötesplatser och de kvaliteter dessa förknippas med en faktor som spelar
roll vid valet av lokaliseringsort för företaget, respektive valet av bostadsort för individen.
För företagsamheten finns i dag en mycket tydlig tendens som innebär en renässans
för staden och stadsmiljöer. Tillgänglighet har för många företag blivit ett nyckelbegrepp. Man ser ett värde i att finnas i en miljö tillsammans med andra liknande företag.
Närheten till kunder, konsulter, specialiserade tjänster och forskning är en förklaring
till den nya lokaliseringstrenden. Men en vital stadsmiljö är också ett konkurrensmedel
för att attrahera arbetskraft. En tydlig indikator på utvecklingen mot en service- och
kunskapsekonomi är alltså tillväxten av företag inom tjänsteområdet, specialiserade på
företagstjänster eller tjänster till privatpersoner. Dessa företag söker sig mot centrala
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delar av städerna där de dels har nära till sina kunder, dels kan samverka med andra
företag för att skapa nya konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. De representerar
också den växande andelen småföretag som Sverige enligt många studier har för få av.
Många av dessa företag är mycket specialiserade med högutbildade medarbetare, andra
tillhandahåller basala låglöneorienterade tjänster. Båda dessa segment är emellertid
beroende av en tillräckligt stor marknad, vilken bara återfinns i storstäder och i centrala
delar av städer i urbana nätverk. Den motsatta utvecklingen är lika tydlig; tjänste- och
serviceverksamheter utanför större tätorter minskar – om de inte är belägna i större
externa köpcentra (Engström 2008).
Mötesplatsers och stadsmiljöns betydelse för näringslivet kan illustreras med hjälp
av en undersökning bland företagen i Kista. Kista etablerades under benämningen
Kista Science Park, ett namn som på 2000-talet ändrades till Kista Science City. Denna
ändring var långt mer än semantisk. Staden och stadsmiljön upplever en renässans,
inte enbart i Sverige utan också internationellt. Stadskvalitet är en efterfrågad bristvara
generellt och inte minst vad gäller moderna industri- och arbetsplatsområden. Namnbytet från ”park” till ”city” bedömdes således ligga rätt i tiden, men det kräver också en
aktiv strävan att utveckla området stadsmiljömässigt. Att kalla en plats för stad innebär,
om man ska vara trovärdig, att den måste ha kvaliteter som förknippas med den sorts
stadsmässighet man vill uppnå, exempelvis variationsrikedom, funktionsblandning,
arkitektoniska kvaliteter och inte minst olika typer av miljöer som skapar förutsättningar
för möten och social interaktion.
Enligt intervjuer med företagsledare har mötesplatser och stadsmiljöns kvaliteter i
övrigt en betydelse för att rekrytera och behålla arbetskraft. För många yrkesverksamma
är ställningstagande till ett arbetserbjudande inte bara en fråga om arbetets innehåll,
utan även andra frågor vägs in, exempelvis bostadsmarknad, service och stadsmiljökvaliteter – inte minst då i form av mötesplatser. En stimulerande och attraktiv stadsmiljö ger
också möjligheter till kreativa och professionella möten. På motsvarande sätt påtalades i
intervjuerna att upplevda brister i Kistas miljö medför svårigheter att rekrytera studenter
till de IT-utbildningar som erbjuds i Kista (Cars 2008).
Precis som företagen kan välja etableringsort, kan individen ofta välja mellan ett antal
bostadsorter. För många som söker arbete finns tänkbara arbetsställen på flera orter.
Vad avgör då individens val av bostadsort? Att påstå att kultur, kulturhistoriska kvaliteter eller mötesplatser är avgörande, vore en överdrift. Individens val av bostadsort avgörs
av ett flertal faktorer; arbetsmarknad, bostadsmarknad, fritidsutbud, utbildningsmöjligheter etc. Den poäng som kan göras här, är att samtida forskning pekar på att stadsmiljökvaliteter är faktorer som väger tungt för individens val av bostadsort. Exempelvis
hävdar Manuel Castells (1997) att industrin tidigare var ryggraden i en stads ekonomi,
men i det framväxande post-industriella samhället är det i stället service och upplevelser.
På motsvarande sätt kan hävdas att individernas val av lokaliseringsort i allt högre grad
i dag styrs av vilka livskvaliteter orten kan erbjuda (Cars m.fl. 2002). I denna situation
blir kultur, natur och fritidsaktiviteter allt viktigare för att skapa en positiv image, som
innebär att staden kan hävda sin roll i konkurrensen med andra städer (Law 2002).
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En illustration av hur våra värderingar förändrats kan hämtas från forskning vid KTH
redovisad i Cars (2005). I en studie undersöktes olika faktorers betydelse för personer
som flyttat till Ystad (Olsson 2005). Syftet med undersökningen var att klarlägga vilka
motiv inflyttarna hade för sitt val av Ystad som bosättningsort och hur dessas motiv förändrats över tid. Av diagram 1 framgår att bland inflyttare före 1970 utgjorde ”arbete” ett
huvudsakligt motiv för flytten till Ystad för drygt 60 procent av de tillfrågande. Bland dem
som flyttat till kommunen efter 1990 var motsvarande siffra bara drygt 20 procent. Under
tidsperioden har alltså skett en markant minskning av arbetets betydelse för beslutet att
flytta till Ystad.
På motsvarande sätt ställdes en fråga om betydelsen av en ”attraktiv stadsmiljö och
bebyggelse”. Av diagram 2 framgår att inflyttarnas värdering av ”stadsmiljö och bebyggelse” som skäl för att flytta till Ystad förändrats radikalt under tidsperioden. Värderingen är spegelvänd mot den som redovisades ovan vad gäller ”arbetets” betydelse. Bland
inflyttarna före 1970 angav drygt 30 procent att ”attraktiv stadsmiljö och bebyggelse”
var ett huvudsakligt motiv för flyttningen till Ystad. Bland de som flyttat in efter 1990 var
motsvarande siffra drygt 60 procent.
Diagram 1. Arbete som motiv för att flytta till Ystad
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Diagram 2. Attraktiv stadsmiljö och bebyggelse som motiv för att flytta till Ystad
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Källa: Olsson 2005.

Mötesplatser kan således vara en kvalitet som ökar kommunens attraktivitet för såväl boende som företagande. En genomgång av aktuell litteratur och egna empiriska undersökningar visar tämligen entydigt, såväl ur ett företags- som ur ett individperspektiv, ökad
efterfrågan på ”mjuka” stadskvaliteter. Ur ett individperspektiv är frågor som rör social
samhörighet och livskvalitet viktiga. Här spelar förekomsten av mötesplatser en viktig
roll. Följaktligen finns ett starkt incitament för kommunerna att utveckla sådana kvaliteter. Denna insikt och vilja låter sig dock inte med självklarhet att översättas i praktiken.
I vissa fall kan en mötesplats planeras av kommunen, men många gånger är kommunens roll snarare att möjliggöra än att planera och föreskriva. I praktiken är värdet av en
mötesplats ofta resultatet av hur väl offentliga och privata aktörer förmått samspela med
civilsamhället i utvecklingen av stadsmiljön.
Det kan dock vara viktigt att inledningsvis påpeka att mötesplatser inte per definition
behöver vara något positivt för alla. Det finns negativa och dåligt fungerande mötesplatser i bemärkelsen att de är segregerande och utesluter vissa individer eller grupper,
eller att de är samlingspunkter för socialt oacceptabla beteenden. Vissa mötesplatser har
sådana brister att de inte är attraktiva för de sociala möten de var avsedda för.
I samhällsdebatten finns inte sällan en tendens att identifiera de enkla lösningarna
på ett problem. I dag fyller begreppet mötesplatser ofta denna roll. Om vi bara skapar
mötesplatser kommer den sociala samhörigheten automatiskt, samtidigt som kommunens identitet och attraktivitet stärks. Det finns anledning att värja sig mot denna typ
av förenklade resonemang. Planering för mötesplatser är en förutsättning för att uppnå
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dessa kvaliteter, men inte i sig själv tillräckligt. Ibland finns en övertro på att en specifik
åtgärd ska kunna åstadkomma underverk. Exempelvis var försöken att bryta segregationen i miljonprogramsområden under långt tid fokuserade på fysisk förnyelse. Först under senare tid har vi förstått att också andra insatser är nödvändiga för att åstadkomma
bestående, och inte bara marginella effekter.
På samma sätt är det med mötesplatser. De kan vara ett viktigt instrument för att
skapa social sammanhållning och integration, men det är först när detta på ett genomtänkt sätt kombineras med andra insatser, såsom arbetsmarknadspolitiska, bostads
politiska eller utbildningspolitiska åtgärder, som verklig slagkraft uppstår. Utmaningen
ligger alltså i att på ett genomtänkt sätt utveckla mötesplatser med hög attraktivitet
och att kombinera dessa med andra insatser för att främja social sammanhållning och
utveckling av kommunens attraktivitet. I denna rapport diskuteras hur mötesplatser med
kvalitet kan skapas, förvaltas och utvecklas.
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2. Mötesplatser i forskning och
litteratur
Staden som mötesplats
En av stadens viktigaste funktioner har i alla tider varit att fungera som mötesplats, och
det är också en av anledningarna till dess dragningskraft. I staden har samhällets kollek
tiva funktioner och manifestationer härbärgerats och ägt rum. Detta levandegörs i såväl
litteratur, konst och musik som i planeringspraktik och forskning. Om man utgår från
platsen och börjar tänka i termer av mötesplatser, framstår snart nog varenda kvadratmeter av en stad som en möjlig mötesplats. Torg, parker, stränder, hundrastplatser,
gator, trottoarer, busshållplatser, lekplatser, bussar, caféer, falafelkiosker, föreningslokaler, bibliotek, köpcentra, restauranger, tunnelbanestationer, vårdcentraler, innergårdar;
ja, listan blir oändlig. Det ligger nära till hands att associera till stadens vimmel av platser
och människor som en av grundbultarna i dess kraft som mötesplats. Och ofta är det
just vimmel och folkliv som lyfts fram som ideal. Det ska hända mycket och det ska vara
många där samtidigt.
Denna prägling kommer från många håll; inte bara nutida samhällsplanering, utan
även från så avsides håll som Bellmans epistlar. Se bara på den mustiga färgstarka
inledningen till Stolta stad (Bellman 1790). Uppbyggnaden av texten ger oss känslan av
ett myllrande folkliv. Här frammanas bilden av ett livligt stadsliv där människor möts
och interagerar, där vardag möter dramatik, där plikter och nöjen föregår samtidigt;
kort sagt, en plats som härbärgerar många funktioner samtidigt. Ändå är det ingen idyll
Bellman målar upp. Också konfliktfyllda möten skildras; inte nog med att det knuffas
och trängs, mitt i alltihopa sker också ett rån. Att Stolta stad trots det uppfattas som en
positivt färgat särmärke för Stockholm beror nog just på skildringen av en myllrande,
mångfacetterad mötesplats. Den burleska humorn, den levande beskrivningen och den
medryckande melodin gör förstås också sitt till.
Sådana myllrande mötesplatser finns förstås också i dag. Men betydligt vanligare
är nog ändå den mer vardagliga, lågmälda mötesplatsen (exempelvis caféet, öppna
förskolan eller föreningsmötet). Och allra vanligast är kanske den mötesplats som vi
inte ens tänker på, exempelvis hundrastgården, stadsparken eller köpcentret. Kanske är
det faktum att det finns en mångfald av mötesplatser minst lika viktigt som att det finns
mötesplatser med mångfald? Att staden är en plats för möten är något många städer tar
fasta på i marknadsföringen av sin stad. Olika former av mötesplatser får en framskjuten
roll i marknadsföringen. Mötesplatser blir städernas sätt att bekräfta sin dragningskraft.
Stadslivet ställs också ofta i kontrast mot livet på landsbygden och den lilla orten.
Schablonbilden av staden visar ofta upp den anonymitet som finns där, till skillnad från
den lilla ortens ”alla-känner-alla”. Det tas för givet att anonymitet är någonting negativt,
och att igenkänning är positivt. Ibland påstås till och med att anonymitet skulle kunna
leda till otrygghet, och man drar den något förenklade slutsatsen att bara anonymiteten
kan stävjas eller reduceras, så skulle man kunna skapa en tryggare stad. Men många inflyttade storstadsbor kan vittna om att de mer eller mindre flytt de negativa dimensionerna av social kontroll som finns på mindre orter. För dem representerar just den urbana
anonymiteten trygghet och tolerans. I sina bästa former kan den urbana anonymiteten
också innehålla mått av social kontroll som leder till ansvarstagande och trygghet.

20 Mötesplatser i Stockholmsregionen

 emensamma kollektiva normer gör exempelvis att man reagerar när någon råkar illa ut.
G
Den urbana anonymiteten kan också fungera underlättande för möten i staden. När vissa
typer av sociala band saknas, skapas i stället andra, exempelvis baserade på geografisk
tillhörighet (”vi som bor i den här stadsdelen, på den här gatan”) eller gemensamma
kulturella, etniska eller kulturella identiteter.
Mötesplatsers betydelse för en stads utveckling är något som bekräftas av forskare och
tongivande samhällsplanerare. Oavsett om man har hänförts av Richard Floridas teori
om den kreativa staden, viftar med Jane Jacobs The Death and Life of Great American
Cities (1961) eller hänvisar till Jan Gehls Livet mellem husene (1971), kan man vara
övertygad om att fler och bättre mötesplatser är av godo för en stads utveckling. Sam
tidigt kan man som stadsplanerare eller beslutsfattare ha vitt skilda förhållningssätt till
mötesplatser, beroende på vilka teorier man stödjer sig på och vilka perspektiv man har
på utvecklingen av den egna staden/orten. Kunskapsuppbyggnaden och valda perspektiv
kommer att påverka policydokument och utvecklingsprogram. Dessa behöver inte handla konkret om mötesplatser för att ändå ha en påverkan på mötesplatser i den enskilda
staden. Medvetenheten om hur olika strategier och policies påverkar mötesplatser i
staden, skiftar. Mötesplatsers betydelse i stadsutvecklingen har de senaste åren betonats
på nationellt, regionalt och lokalt håll i olika skrivningar. Mötesplatser har använts i olika
diskurser: som medel för välfärd och som medel för attraktion.
I exempelvis många kommuner med lokala utvecklingsavtal (tidigare Storstadssatsningen) lyfts mötesplatser fram som en funktion för att utveckla delaktighet,
demokrati och integration. I Hållbara städer och tätorter i Sverige – förslag till strategi
(Boverket 2004) betonas mötesplatser, både inomhus och i det offentliga rummet, som
betydelsefulla för stadsutvecklingen – och här ser man också de demokratiska aspekterna som viktiga. Tidigare tog de som var mer inriktade på aspekter av delaktighet och
demokrati ofta – men inte alltid – för givet att mötesplatser är synonymt med platser
inomhus. De antas leda till ett ökat engagemang, ökad självorganisering, ökad trivsel,
ökat socialt kapital och ökad delaktighet i samhället.
Men där finns också en skillnad i tidsandan och i de förhoppningar man sätter till
mötesplatser. När det gäller kommuner som varit med i storstadssatsningen eller som
har lokala utvecklingsavtal, nämns mötesplatser som ett medel för att stärka utsatta
stadsdelar. I den fysiska planeringen har mötesplatsen under senare år blivit ett självklart verktyg för stadsutveckling, för att skapa en attraktivare stad. Så har till exempel
mötesplatsen fått en alltmär framträdande roll i den kommunala planeringen, i exempelvis policydokument, översiktsplaner och detaljplaner, utveckling av kultur- och turismsatsningar, samt i lokala utvecklingsarbeten eller visionsarbeten. Hos fastighetsägare och
andra näringslivsaktörer behandlas mötesplatser bland annat när det gäller köpcentra,
handel i övrigt, mat- och dryck samt arbetsplatsområden.
Ytterligare ett perspektiv på mötesplatser är att de alstrar trygghet och förebygger
kriminalitet – eller åtminstone otrygghet. Vidare antas de leda till en mänskligare stad,
samt vara en förutsättning för både interaktion i den lilla skalan och när det gäller storskaliga arrangemang. I en segregerad stad kan fungerande mötesplatser i alla stadens
delar leda till att boende och besökare lär känna fler delar av staden bättre. I förlängning-
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en kan detta minska graden av förutfattade meningar och fördomar om vissa platser och
stadsdelar. Schablonartade, ytliga bilder kan ersättas av nyanserade. I de mest ambitiösa arbetena med att utveckla mötesplatser med syfte att bland annat öka den sociala
integrationen, förhåller man sig till boendesegregationen genom att inte bara allmänt
utveckla mötesplatser i staden utan aktivt verka för att skapa gränsöverskridande möten
i segregerade stadsdelar.
I sin klassiker Den amerikanska storstadens liv och förfall (1961) för Jane Jacobs ett
resonemang om stadens mångfald och möten. Dessa faktorer hänger enligt henne ihop
och förutsätter och förstärker varandra. Jacobs uppmärksammar de vardagliga mötena
i den nära boendemiljön. Hon är en varm förespråkare för trottoaren som arena för
möten, och beskriver utförligt och med målande exempel, stadens funktioner för trygghet, kontakt och barnuppfostran. Utifrån parkens och bostadsområdets olika funktioner, som båda kan definieras som mötesplatser, resonerar hon vidare kring mångfald i
staden, Hennes resonemang är å ena sidan en uppgradering av vardagslivets betydelse, å
andra sidan ett nedvärderande av de monofunktionella stadsmiljöernas förutsättningar
att skapa möten och mångfald.
Jan Gehls Livet mellem husene (1971) kom också som en reaktion på tidigare monofunktionell planering. Gehl skiljer mellan nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter
i uterummet, och förordar en stadsplanering som leder till att man vill dröja sig kvar i
stadsmiljön och vara en del av stadslivet – inte bara för att utföra nödvändiga aktiviteter,
utan också valfria och sociala.” Han ger exempel på aktiviteter som är nödvändiga – gå
till bussen, vänta på någon etc – på valfria aktiviteter som att gå en promenad, eller sola
sig, och på sociala aktiviteter: barn som leker, hälsningar, samtal, gemensamma aktiviteter, att se och höra andra människor. Gehl argumenterar för en planeringsfilosofi som
han menar leder till att människor vistas och möts mer i stadsrummet.

Vi möts på gott och ont
Möten och mötesplatser i staden utgör potentialer för att utveckla kvaliteter och värden.
De kan som vi sett vara ett sätt stärka demokratin, förbättra integrationen eller bidra till
stadslivet. Mötesfriheten är en grundläggande demokratisk rättighet, och föreningsfrihet
och religionsfrihet är andra rättigheter som också kan leda till möten. Demokratiaspekten finns ofta med i diskussioner eller skrivningar om mötesplatser inom planeringssektorn. (Se till exempel Malmö 2005). I forskningen hittar man många fördjupningar
och problematiseringar rörande detta. Rolf Lidskog (2006) framhåller till exempel det
offentliga rummet, och de möten som sker där, som en plats för demokratins utveckling.
Vidare betonar han vikten av social friktion i det offentliga rummet; att värderingar och
identiteter behöver stötas och blötas mot varandra, att konflikter och motsättningar
behövs:
”Det urbana perspektivet visar att samhället kan hålla samman trots den stora olikheten
mellan dess medborgare, och att en social friktion i samhället – motsättningar, konflikter
och kamp mellan olika kulturer och synsätt – inte nödvändigtvis behöver leda till desinte
gration, utan kan berika samhället och skapa en social dynamik.” (Lidskog 2006: 150)
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Lidskog höjer dock också ett varningens finger och påpekar att det behövs vissa övergripande normer som ”… möjliggör och formar – interaktionen, kommunikationen och
kampen mellan aktörer” (Lidskog 2006:150).
Vid en genomgång av Stockholmskommunernas översiktsplaner (se kapitel 3), blir
det uppenbart att begreppen stadskvalitet och mötesplats är oproblematiska för många.
Genom att skapa eller utveckla en mötesplats får invånarna ytterligare en attraktion som
bidrar till ökad livskvalitet, samtidigt som staden ges ett positivt bidrag som förstärker
dess profil och image. Teori och erfarenheter ger dock skäl att ifrågasätta detta förenklade sätt att tänka kring mötesplatser. De flesta skulle nog tycka att vissa mötesplatser
är allt annat än positiva, platser där knark, prostitution och andra illegala aktiviteter är
grunden för mötet. Andra negativa möten kan vara sådana som att bli hejdad på torget
av mobiltelefonförsäljare, eller att vara rädd för att bli antastad, överfallen eller rånad.
Ibland innebär det kanske till och med att man avstår från besöket på en plats som man
annars skulle uppleva som tilltalande. Vidare finns platser som ändrar karaktär över dygnet. Samtidigt som Medborgarplatsen på Södermalm under dagstid är en mötesplats där
många ser restauranger och aktiviteter på torget samt saluhallen som attraktioner, så är
Medborgarplatsen på sena kvällar och nätter en av Stockholmregionens mer brotts- och
våldsutsatta platser.
Vissa mötesplatser är uteslutande. De må formellt vara öppna för alla, men de omgärdas av osynliga kulturella och mentala barriärer som gör att de upplevs som otillgängliga.
Ibland kan detta bedömas som oproblematiskt eller till och med positivt, exempelvis om
en grupp boule-intresserade regelbundet träffas på stadsdelens grusplan för att spela
och umgås. Men det kan också handla om att en viss mötesplats tagits över eller av andra
skäl kommit att domineras av en viss grupp, och att andra känner sig exkluderade. Detta
exkluderade kan vara grundat i till exempel etnicitet eller klass. Denna problematik kan
naturligtvis förstärkas genom privatisering.
I Richard Floridas The Rise of the Creative Class (2002) står mötesplatserna högt på
agendan för stadsutveckling. Begrepp såsom tolerans, kultur och kreativitet är nyckelord
för en stads utveckling, och här spelar mötena människor emellan och mötesplatserna
en central roll. Mötesplatser i staden bedöms således vara ett viktigt bidrag för att skapa
en tilltalande stad. Samtidigt kan man framhålla mötesplatsers betydelse för individen
och vardagslivet. Alla typer av möten, från fikastunder med en vän, till besöket på park
teatern, där man skrattar åt skämten och grips av dramatiken och delar upplevelsen
med andra. Men det kan också vara när man tillsammans med tusentals andra okända
människor deltar i en manifestation på Sergels torg där man upplever något högtidligt
och viktigt.
Mötesplatser kan också förstärka lokala identiteter och ha en positiv inverkan på
besöksnäringen. Det finns således anledning för en stad att arbeta tvärsektoriellt och
strategiskt med att utveckla en stads möjligheter till möten och mötesplatser. Men, i
diskussioner om mötesplatser är konfliktperspektivet centralt. Mötesplatser är inte i sig
bra eller dåliga, goda eller onda. De bara är. De blir till platser för skeenden som i olika
sammanhang definieras som bra eller dåligt, gott eller ont. Och gränserna för vad som är
bra eller dåligt rör sig.
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Etnologen Barbro Klein (1995) betonar samspelet mellan ritualer och mötesplatser. Hon
menar att ritualer kan ge platser ett nytt innehåll och en ny mening. Platsen omdefinieras
och omskapas. Denna transformation kan ske genom att en grupp människor tar en tom
yta i anspråk. Men ritualer kan också ”ta över” platser med en viss identitet och ge dem
nytt innehåll. Klein exemplifierar detta med Stockholms studenter, som tagit Karlaplan
och andra vattenanläggningar i anspråk som en del i en examinationsrit (Klein 1995).
En annan effekt av ökade rörelsemönster inom en stad, är att staden som helhet blir en
angelägenhetsgrad för fler personer. Känslan av tillhörighet till staden som helhet ökar
hos boende som frekventerar olika mötesplatser i staden. Känslan av stolthet över staden
ökar när det finns mötesplatser man gärna visar upp för andra. De boendes roll som ambassadörer för sin stad ska inte underskattas.

Det lokala perspektivet: identitetsstärkande mötesplatser
Närmiljön rymmer viktiga mötesplatser och många av de möten man har i sin vardagsverklighet försiggår i den nära boendemiljön. Det är på gården man stannar och småpratar med en granne. Det är utanför dagis man hämtar och lämnar barn, på väg till affären,
på lekplatsen eller i hundrastgården eller i det lokala köpcentrat som många möten sker
som är stor vikt för individens upplevelse av livskvalitet. Det är också de upprepade
mötena, de som sker så gott som dagligen, när man lär känna igen folk till utseendet, när
man möts med ett leende, när man börjar småprata, som skapar värden.
En plats kan laddas med minnen, upplevelser, berättelser, och detta ger i sin tur
upphov till olika föreställningar om platsen. Vilka föreställningar man har om en plats
påverkar i sin tur hur man förhåller sig till den. Elisabeth Högdahl visar i sina böcker
Göra gata – om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden (2003) och
På andra sidan Trädgårdsgatan – om Norr och Söder i förändringens Helsingborg
(2007) hur detta kan te sig i olika möten och på olika mötesplatser. Men berättelsens
och föreställningens kraft påverkar inte bara hur vi använder stadsrummet, det påverkar
också stadsplanerares förhållningssätt till platsen; huruvida man gör olika insatser och
förändringar – och hur man i så fall gör dessa, eller om man inte gör några:
”Det materiella fysiska rummet är i sig värdemässigt neutralt, det är de berättelser vi
skapar kring platserna som ger dem betydelse av olika slag. Dessa berättelser får också
stor betydelse för hur vi använder stadsrummet, både vad gäller boende och vardaglig
verksamhet. En plats som omgärdas av obehagliga berättelser kommer också att bli
problematisk för många att använda, och en plats som beskrivs som misslyckad kom
mer ofta att bli föremål för åtgärder av olika slag. Det visar också hur diskurser bidrar
till fysisk förändring av staden genom att föreställningar om hur platserna är också
skapar ett behov av att förändra dem.” (Högdahl 2007: 97)
Mötesplatser är ofta en viktig del av det lokala identitetsbygget. De bekräftar den lokala
identiteten genom att uppvisa vissa markörer eller kännetecken, som antingen redan
anses vara typiska för stadsdelen/staden, eller blir typiska genom mötesplatsens successiva utbredning i det allmänna medvetandet. En mötesplats kan anses spegla den stad
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eller stadsdel den ligger i, eller så kan stadsdelen/staden bli känd eller förknippad med
mötesplatsen. Detta kan bero på att mötesplatsen visar vägen för en möjlig utveckling,
eller att aktörer i staden uppmärksammar mötesplatsens popularitet och aktivt skapar
eller bidrar till att den utveckling som inletts förstärks. Ibland sker detta i samklang med
vad som uppfattas vara stadsdelens rådande identitet, ibland i kontrast till denna. Den
kan också fungera identitetsstärkande för en avgränsad målgrupp eller en subkultur. En
del sådana identitetsförstärkande mötesplatser utgår från en arrangerad eller ordnad
funktion. Andra utgår från själva platsen och då kan det vara utformningen eller det
geografiska läget som är viktigt.
Ulla Jergeby (1996) konstaterar att vilka platser som blir mötesplatser inte enbart
kan förklaras av platsens fysiska förutsättningar och form. Hon använder ungdomar
för att illustrera resonemanget. En plats som för vuxna framstår som torftig, sliten och
oattraktiv kan värdesättas högt av ungdomar. De ser kvaliteter som inte uppfattas av det
vuxna ögat. Den kan vara skyddad mot insyn, den är inte ömtålig och den ligger bra till i
förhållande till andra målpunkter.

Tillfälliga mötesplatser
Vissa former av arrangerade mötesplatser och möten är inte knutna till någon speciell
plats, utan kan äga rum var som helst i staden – och ibland på flera platser under samma
skeende. En plats blir en tillfällig mötesplats när någon form av möte arrangeras där.
Vilka platser som fungerar bra beror på ändamålet och funktionen. Det är inte alltid man
kan utläsa av en plats utformning huruvida den kan fungera som mötesplats eller inte.
Många platser blir inte mötesplatser fastän de skulle kunna vara lämpade för det, och
andra platser som vid en första anblick inte verkar vara något att ha, kan ha ett stort värde
för en viss grupp.
Arrangemang äger rum i alla städer, i stor och liten skala, på många olika platser, vid
många olika tidpunkter och av många olika arrangörer. Det gemensamma är att arrange
manget är en tillfällig organiserad aktivitet med ett programinnehåll som inramning.
Arrangemangen kan rikta sig till en bred målgrupp, till en målgrupp inriktad på någon
speciell intressesfär, eller som identifierar sig med någon speciell kultur/subkultur.
Ibland kan ett arrangemang börja som det ena och utvecklas till det andra. Ett känt
exempel från Stockholm är Pridefestivalen. Karin Book och Lena Eskilsson (2007) beskriver hur pridefestivaler och liknande evenemang vänder sig till allt bredare målgrupper.
Arrangörernas ursprungliga syfte, att driva opinion för rättigheter, har nu fått sällskap av
städers och sponsorers syften – att marknadsföra staden och olika produkter. Författarna
konstaterar att ”… kommersialiseringen av homosexualitet delvis resulterar i ökad kännedom om och intresse för homosexuella i samhället och att processen ger positiva ekonomiska effekter för somliga personer, företag och städer” (Book och Eskilsson 2007: 54).
Det finns mötesplatser som bara används en gång men som just vid det tillfället har
stor betydelse. Det kan vara platsen i sig eller formen, eller båda delarna. Platser med
anknytning till en viss fråga, verksamhet eller aktör, kan bli självskrivna platser för
protester eller demonstrationer. Det är då platsens symbolvärde som används för att
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förstärka uppmärksamheten kring det man demonstrerar mot eller för, exempelvis vid
de årliga nazistdemonstrationerna i Salem. Andra tillfällen när platsens symbolvärde är
det viktiga i valet av plats, är exempelvis när ett dödsfall har skett på en plats. Genom det
kollektiva ianspråktagandet av platsen, förstärks symbolvärdet.

Mellanrum och kryphål
Staden rymmer också det som kan kallas impediment, restytor eller mellanrum. Dessa
ytor kan vara mer eller mindre konkreta, mer eller mindre platsberoende eller situationsberoende. I staden är det – om det rör sig om konkreta platser – de oplanerade, oordnade
ytorna. De som ”blivit över” av en eller annan anledning. Dessa mellanrum är intressanta
därför att de inte bara erbjuder gränser utan också övergångar och kopplingar. Vidare erbjuder de handlingsfrihet och möten, ibland av annan karaktär än vad man finner i stadsrummet i övrigt. Ibland kan restytor bli intressanta för planerare att plötsligt använda för
att utöka det planerade iordningsställda stadsrummet. Problemet är då ofta att planerarna inte känner till hur platsen kanske redan är tagen i besittning Det som för användarna
varit en kvalitet, kan för planerare te sig som värdelöst (Wikström 2007) Det större mått
av handlingsfrihet som ter sig möjligt i ett mellanrum än i ett ”vanligt” offentligt rum, kan
leda till andra slags möten än vad som skulle ske annars; både positiva och negativa.
Etnologen Elisabeth Högdahl använder sig i sin avhandling Göra gata – om gränser
och kryphål på Möllevången och i Kapstaden (2003) av begreppet kryphål för att
uttrycka samma sak. Hon har vidareutvecklat det bland annat i studier om stadsdelen
Gåsebäck i Helsingborg, och talar där om kreativa kryphål. Högdahl menar att det
är fruktbart ur ett stadsutvecklingsperspektiv att låta kryphål få finnas eftersom de
bidrar till kreativitet och tillför staden som helhet något den inte får från andra platser.
Kryphålen ger också olika möjligheter för de människor som använder dem. Hon menar
vidare att det mest intressanta med kryphålen inte är platserna i sig, utan de människor
som använder dem och på så sätt kan åstadkomma en förändring eller förbättring av sina
positioner. Hon menar vidare att kryphålen ofta utmanar normer kring beteenden och
också indirekt ifrågasätter varför olika beteenden är knutna till olika platser. Det är detta
som gör att kryhålen kan uppfattas som provocerande. Kryphålen är – menar Högdahl
– en del av en pågående förhandling om olika platser i staden; vem som har tillträde till
dem, makt att definiera deras existens och vilka regler som ska gälla för beteenden på
olika platser.
Mellanrum kan härbärgera många olika slags möten; allt från slumpmässiga till
välplanerade. De kan hysa vissa former av innehåll, av relativt permanent karaktär, eller
av mer (eller högst) tillfällig. Wikström skiljer på fyra olika sorters restytor: mellanzoner
(som skiljer en enklav från en annan), kantområden (ytor närmast intill den planerade
marken och som därför har en hög grad av tillgänglighet för de som bor i närheten), buffertzoner (vars funktion till exempel är att vara skyddsområde mellan bebyggt område
och järnväg) och expansionsytor (mark som är planerad eller reserverad för framtida
bebyggelse och dylikt). Han ser många spår av hur restytorna tas i anspråk. Upptrampade stigar för att nå olika platser eller för att motionera. Han ser också spår av platser
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som tagits i bruk som mötesplatser. Många av dem han intervjuat i sin studie, har sina
favoritplatser i någon form av restyta. Wikström menar också att restområdena har potential att bidra till gränsöverskridande möten mellan boende med olika etnisk, kulturell
eller social bakgrund. Han slår fast att – oavsett vilket förhållningssätt samhället intar
så borde all planering som berör restytor ”… innefatta inventeringar i samverkan med
användarna för att klarlägga de värden som finns i det till synes överblivna” (Wikström
2007:178).
Ett exempel på detta är en undersökning i Rågsved, där det visade sig att vad som för
utomstående kunde te sig som en meningslös restyta, för de boende var en viktig mötes
plats vid namn ”Perssons betong”. Tack vare undersökningen kunde värdet av denna
yta både beaktas och betonas i framtida planering, vilket till exempel framkommer i en
detaljplan: ”Persons betong är en viktig samlingsplats i södra Rågsved med pulkaåkning
på vintrarna och valborgsfirande med mera på övriga årstider” (Stockholms stad 2007).

Strategier, taktiker och gränsöverskridanden
Michel de Certeau (i The practice of everyday life, 1984)), och andra i hans efterföljd
(till exempel Högdahl, 2003, 2007) använder sig av begreppen strategier och taktiker.
Strategier kan ses som en uppsättning planer eller regler utfärdade av aktörer med makt.
Enligt de Certeau kan stadsplanering vara en strategi. Taktiker är det som människor
använder sig av när de ska förhålla sig till strategierna. Med taktik kan man skapa ett
handlingsutrymme som inte förutsetts när strategin lades fast. Människor använder sig i
sitt vardagliga liv i det offentliga rummet av taktiker vid de mest skilda tillfällen. Det kan
handla om hur man hanterar ett möte med förbipasserande, hur man rör sig i staden,
vilka platser man besöker och tar i anspråk. På en aldrig så noga planerad mötesplats
sker alltid oförutsedda händelser, uppkommer alltid oväntade situationer. Nuförtiden
har samhällsplanerare en helt annan förmåga att hantera det. Exempelvis kan landskaps
arkitekter vänta med att planera en gångväg i ett nybyggt område tills det finns en upptrampad stig.
Forskaren Tomas Wikström använder sig av begreppet praktiker i stället för taktiker
och resonerar kring detta i termer av ”gränsöverskridande rumsliga praktiker” som innebär att en grupp tar över en viss plats, eller att man bryter mot underförstådda regler i ett
visst offentligt rum. I det offentliga rummet är kortvariga appropriationer vanliga taktiker
och ingår i vårt vardagsliv. Men mer långvariga appropriationer av en plats blir en form av
gränsöverskridande. En annan form av gränsöverskridande praktik sker när man i övergången från ett offentligt rum till ett annat, bryter mot regelsystemet i det offentliga rum
man just befinner sig i. Ett exempel på det sistnämnda är exempelvis aktivister som för att
markera något uppehåller sig på en gata i stället för att bara passera över den. Att använda
gatan som en festmötesplats tillhör definitivt inte de planerade strategierna. Elisabeth
Högdahl pläderar för en balans mellan strategi (stadsplanering) och taktik (människors
sätt att använda platser), men påpekar samtidigt att det är svårt och kräver en stor lyhördhet. Hon menar att kreativitet till exempel uppstår via taktiker, och att det finns en risk när
man via strategier arbetar med att identifiera och säkerställa förekomsten av kreativitet.
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”Därför behövs många olika samverkansformer i en stad, men framför allt måste stor
lyhördhet utvecklas inför de aktiviteter som utvecklas underifrån. Kreativiteten är
taktisk till sin karaktär, och att skapa mötesplatser är ett viktigt sätt att främja de im
provisativa mötena och idéflödena. Men lika viktigt är att fånga upp de idéer som inte
utvecklas inom de givna ramarna, att låta toleransen omfatta också de människor som
tar andra vägar än de som var tänkta. Det är viktigt inte bara för att förvalta alla idéer
utan också för att främja demokratin.” (Högdahl 2007: 109)

Vad är ett offentligt rum?
I ett samhällsplanerings- och stadsbyggnadsperspektiv är mötesplatser starkt förknippade med det offentliga rummet, och inte bara med möten efter överenskommelse, utan
även slumpmässiga möten och andra former av utbyten mellan människor på platser i
staden. Men vad är ett offentligt rum och vilka funktioner kan det ha? Det offentliga rummet är ett komplext begrepp som ibland används lite oprecist. Det åsyftar ofta kollektiva
och publika rum och platser där det finns möjlighet att se och bli sedd, att mötas och
interagera på olika sätt. Det handlar då om sådant som gator, parker och torg – platser
som i någon mening alltid är tillgängliga. Det kan också användas för rum och platser i
staden som är under offentligt huvudmannaskap, och då alltså skiljas från platser som är
privat administrerade. Offentliga platser i denna mening är kommunen huvudman för
och deras tillblivelse och underhåll finansieras huvudsakligen av offentliga medel. Möten,
både slumpmässiga och planerade, både mellan bekanta och obekanta, kan lättare ske i
öppna och publika rum med god tillgänglighet. Privat administrerade och finansierade
platser kan ha vinstsyfte och mer begränsad tillgänglighet genom striktare inträdeskrav
än offentliga platser – även om dessa gränser och krav kan vara väldigt subtila.
Sören Olsson gör i sin ”Det offentliga stadslivets förändringar” en genomgång av det
offentliga stadslivet – var det sker och i vilka former. Han ser följande anledningar till att
en bevarad eller återskapad offentlighet är viktigt (Olsson 1998: 106ff):
– Betydelsen av att se och bli sedd – att visa upp sig, prova olika sätt att vara, delta i
”gatans teater”.
– Att se olikheter lär oss vara toleranta.
– Det offentliga livet gör oss medvetna om att vi lever i, och är delaktiga i, ett samhälle.
– Offentlighetens politiska betydelse och potential som plats för politiska möten och
demonstrationer.
Var sker då det offentliga livet enligt Olsson? Han skiljer mellan följande olika typer av
ytor eller rum för offentligt liv, med utgångspunkt i fysiska karaktärer (Olsson 1998: 43ff):
– Platser eller torg
– Gator
– Överbyggda gator och torg
– Externa kommersiella konglomerat
– Parker och grönområden.
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Det ”helt offentliga livet” sker enligt honom framför allt i de två första kategorierna –
torg, platser och gator. Han avgränsar då från sådant som biografer, bingohallar, restauranger och parker. En svår avgränsning dock, då verksamheter som dessa ju också genererar liv på platser, torg och gator. Ytterligare en viktig men svår distinktion i en studie av
mötesplatser rör fysiska och sociala aspekter. I själva begreppet mötesplatser tydliggörs
att det både handlar om de sociala och de fysiska aspekterna, och att de hör intimt ihop.
Att mötas är en social aktivitet och en fysisk plats där inga människor vistas eller ”inget
händer” kan inte ses som en fungerande mötesplats. Bänkar på ett torg eller en samlingslokal i ett bostadsområde garanterar i sig inte möten, men för att möten och interaktion
mellan människor ska ske så krävs trots allt någon form av rum eller rumslighet.
Sociologen Rolf Lidskog (2006: 132) har definierat det offentliga rummet som en fysisk plats som nyttjas av medborgarna, som är öppen för alla och som inte är inriktad mot
någon särskild verksamhet. Hans definition betonar alltså öppenheten i både rumslig och
social bemärkelse. Det ska inte vara helt självklart och styrt vad man gör i ett offentligt
rum. Lidskog menar också att man snarare än möten ska tala om utbyte och en ”respekt
full konfrontation” där vi människor lär oss hantera olikheter (Lidskog 2006: 133). Det är
den pedagogiska eller fostrande aspekten, besläktad med Olssons tolerans och delaktighet. Det offentliga rummet och mötesplatser är inte bara något eftersträvansvärt i sig
eller för ”stadslivets” skull, utan de ska lära oss människor om olikheter och tolerans.
Den respektfulla konfrontationen betonar också att detta med möten och mötesplatser
i det offentliga rummet inte framför allt behöver handla om att tidigare för varandra
okända individer ska mötas och bli ”bästa vänner” på direkten, utan snarare att man ska
kunna konfronteras med andra på en mängd olika sätt. Den respektfulla konfrontationen
antyder också att det inte alltid är helt friktionsfria möten som sker i staden. De sker nog
bara där de som möts redan är välbekanta med varandra eller tillhör en starkt homogen
grupp (Lidskog 2006: 134ff).
Urbanforskarna Maarten Hajer och Arnold Reijndorp (2001) betonar även de utbytet.
Ett utbyte kan vara ordlöst, mentalt, ske med hjälp av blickar. Ett möte ställer enligt dem
högre krav. De skiljer offentliga rum (”public space”) från offentliga ”domäner” (”public
domain”). Alla offentliga rum är inte ”public domain”. I ”public domain” sker också ett
utbyte mellan olika sociala grupper eller intressegrupper som kan dela och delta i samma
upplevelser. Att utbytet ska ske är för Hajer och Reijndorp en central vägledande princip
(“… no matter how often lip service is paid to the objectives and desirability of a public
domain, places only rarely seem to actually function in this way” (Hajer och Reijndorp
2001: 11)). Det finns alltså dåligt fungerande offentliga rum enligt dem. Dessutom menar
de att ”public domain” kan återfinnas i miljöer som i strikt bemärkelse inte är offentliga,
utan också i privatiserade kollektiva miljöer som i någon mening fungerar som ”public
domain”. Exempel skulle kunna vara privatiserade men kollektiva rum såsom köpcentrum, nöjesparker eller restauranger:
”The core of successful public space thus lies not so much in the shared use of space with
others, let alone in the ’meeting’, but rather in the opportunities that urban proximity
offers for a ’shift’ of perspective: through the experience of otherness one’s own casual
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view of reality gets some competition from other views and lifestyles. That shift of per
spective, however, is not always a pleasant experience.” (Hajer och Reijndorp 2001: 89)
Återigen uppmärksammas möten som inte bara trevliga utan som betydelsefulla för att
vi lär oss se olikheter och får perspektiv på vår egen situation. Hajer och Reijndorp lyfter
dock till skillnad från Olsson och Lidskog fram miljöer som annars framhålls som homogena och exkluderande som platser där olikheter kan spelas ut. Gränsen mellan offentligt
och privat blir uppenbarligen allt mer otydlig, och uppfattningarna om hur sådana platser
fungerar kan vara olika.
Ibland talar man om ”den offentliga sfären”. Då räknar man vanligen in andra typer
av arenor för kollektivet, såsom fria medier och möjligheterna till ett offentligt samtal.
Kopplingen mellan den offentliga sfären och det fysiska rummet är viktig, men oklar. Ett
offentligt samtal kan vara demonstrationer, politiska möten och liknande som naturligtvis kräver ett fysiskt rum, och dessutom ett rum med tillstånd för politiska aktiviteter och
offentliga samtal. Men gator och torg garanterar inte ett demokratiskt offentligt samtal.
I dag sker dessutom det offentliga samtalet på så många andra platser än på gatorna och
torgen, och de sker framförallt i medier av olika slag.
Eftersom stadens mötesplatser står i fokus i den här studien, är det den lite oprecisa
men pragmatiska betydelsen av begreppet offentliga rummet som är det centrala – det
vill säga stadens (offentligt och privat administrerade) platser som platser för möten.
Men dessa platser påverkas av de krafter som tagits upp här och som understryker att
mötena och mötesplatserna kan vara av olika karaktär. De kan vara kollektiva i vid mening (symboliska och definierade som mötesplatser) eller mer personliga. Platserna kan
vara kommersiellt eller offentligt administrerade, inomhus eller utomhus och ses som
socialt, kulturellt, ekonomiskt eller demokratiskt betydelsefulla. De kan göra staden till
en del av den offentliga sfären. De kan vara öppna ”för alla”, eller ha vissa inträdeskrav.
Det finns platser som ständigt är mötesplatser och platser som tillfälligtvis blir det.
Mötesplatser kan för vissa ha en specifik funktion och för andra vara mångfunktionella.
De kan verka tillhöra den nära boendemiljön eller hela staden. De kan rikta sig till en
avgränsad målgrupp eller en bredare allmänhet. De kan skifta karaktär beroende på
tidpunkt och årstid. Vissa möten leder till djupa kontakter, andra till ytliga, ytterligare
andra till inga eller få direkta kontakter över huvud taget. Miljöer kan upplevas som
varma och välkomnande, trygga och pålitliga, ogästvänliga, otrygga och ibland till och
med hotfulla. Hur en plats upplevs, beror inte bara på den fysiska miljön i sig, utan också
på den enskilda besökarens livsstil, bakgrund, sinnesstämning, syfte med vistelsen, och
samspelet med andra besökare.

Gränsen privat – offentligt och ”den tredje platsen”
Privatisering kan ses som ett hot mot det offentliga rummet som mötesplats och plats för
respektfull konfrontation. Det privata drar gränser. Har man ett hem kan man låsa om sig
och stänga ute det oönskade. Som fastighetsägare kan man göra motsvarande, men med
mer omfattande konsekvenser för stadslivet. Samtidigt är många halvprivata eller privata
miljöer publika, kollektiva rum, och som sådana skapare av sociala mötesplatser i staden.
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Köpcentrum, affärer, idrottsarenor, biopalats och liknande platser är i dag lika självklara
kollektiva mötesplatser som torgen. Kanske till och med mer självklara. Men de har andra
existensvillkor än ”gator och torg”. De kan till exempel vara privat administrerade och
underhållna och ha specifika inträdeskrav eller regler. Det är inte självklart att vem som
helst får vistas inne i ett köpcentrum och man kan inte komma in på idrottsarenan eller
biografen utan biljett. En annan form av halvoffentliga miljöer är innergårdar, förgårdar,
trapphus och portar där kan möten och utbyte också ske, men under ytterligare andra
villkor. Där möts framför allt bekanta och grannar, och de kan också känna en tillhörighet
och ett ansvar för miljön som är av betydelse för platsens funktion som mötesplats.
Ray Oldenburg etablerar i boken The Great Good Place (1989) begreppet ”den tredje
platsen” för att kunna tala om platserna ”mellan” hemmet och arbetet, som är så viktiga
för människors sociala relationer. Den tredje platsen betecknar halvoffentliga platser
utanför hemmet och arbetsplatsen, där människor kan mötas, såsom caféer och bibliotek
(en slags Habermas borgerliga offentlighet, se Lidskog 2006:135). Miljöerna ska enligt
Oldenburg vara så neutrala som möjligt, utjämna skillnader mellan människor och ha en
låg profil. Denna typ av platser är viktiga för avkoppling och informell social interaktion.
Att kunna skilja mellan offentliga och halvoffentliga miljöer kan vara viktigt i en
analys, men det är samtidigt värt att understryka att denna åtskillnad många gånger är
svår att göra i praktiken, och att den inte alltid har så tydliga effekter i den fysiska miljön.
Den kan uppfattas som upplöst i det fysiska rummet då platser kan vara både i privat
och i offentlig regi, liksom människor i någon mening är alltmer privata i det offentliga
(pratar i mobiltelefon, arbetar vid sin dator på café med mera). Det syns inte alltid heller om ett köpcentrum, torg, en busshållplats eller en teater är offentlig eller privat. Så,
både administrativt, fysiskt och socialt kan gränsen mellan det offentliga och det privata
uppfattas som i upplösning. De porösa gränserna både i rummet och mellan de rumsliga
kategorierna kan vara viktigt att vara medveten om.
Som nämndes ovan så har även det offentliga rummet alltid existerat under vissa villkor och restriktioner, så att hävda att det är villkor och restriktioner som karakteriserar
en halvoffentlig miljö är svårt. Restriktioner finns alltid. Alla miljöer präglas av sociala
och kulturella begränsningar av olika slag. Det finns ingen plats där man får bete sig
precis hur som helst. Snarare än att tala om offentligt och privat är det meningsfullare att
diskutera mötesplatser på en glidande skala över ”öppna” och ”slutna” platser och över
grader av frihet i olika miljöer.

Det offentliga rummet har förändrats – eller aldrig funnits?
Resonemanget hittills har antytt hur stadens offentliga rum har förändrats under
1900-talet. Stadens gator och torg som tidigare var de mest naturliga mötesplatserna,
och rum präglade av både planerade och slumpmässiga möten, har påverkats av flera
olika samhälleliga utvecklingstendenser. Under 1900-talet har flera av de karakteristika
som var anledningen till det offentliga rummets liv och betydelse flyttat in i hemmet,
och på senare tid även ut på internet. En högre boendestandard och radikalt förändrade
kommunikations- och transportmöjligheter har förändrat det offentliga rummets roll och
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betydelse. Torgförsäljning förekommer i dag inte i första hand av nödvändighet, utan för
att skapa upplevelser och mötesplatser. Vi kommunicerar och planerar våra möten via
telefon, e-post med mera, så slumpmässiga möten är mindre sannolika i dag. Matvaror
håller längre och kan förvaras i kylskåp, så vi måste inte ge oss ut varje dag för att handla.
Vi måste heller inte ut ur hemmet för att få utrymme. Att våra hem och vardagsliv fått
högre standard, att bilinnehavet ökat, att handel flyttat in (och ut) i bekväma varuhus
och köpcentrum (Bergman 2003) är också en del av välfärdssamhällets utveckling och
utbredning.
En annan samhällelig förändring som bidragit till en förändrad offentlighet och ett
förändrat stadsliv är kvinnors utträde på arbetsmarknaden. Därigenom har hemmafruarna och de hemmavarande barnen försvunnit från bostadsområdena på dagtid. Det
är inte det lokala vardagslivet som dominerar. Sören Olsson (1998) påpekar att många
tidigare torg i dag är mer av trafikkaruseller eller parkeringar. Torgen spelar således inte
alltid samma självklara huvudroll som mötesplats i staden (Olsson 1998: 74f). Olssons
resonemang gjordes 1998 och speglar väl den utveckling som många torg genomgått
under efterkrigstiden. I dag 2010 ses åter torgen i många kommuner som viktiga sociala
mötesplatser. Det handlar inte om en ambition att återskapa torgen och deras ursprungliga funktioner, men en trend är att ”bilarna ska bort” och torget ska ges ett socialt
innehåll och utvecklas till mötesplatser för olika grupper och aktiviteter. Denna nya trend
framtonar tydligt i våra fallstudier.
För att fylla offentligheten med upplevelser, för att ”återskapa” ett offentligt liv så genomförs i dag evenemang i det offentliga rummet. I dag är det kollektiva upplevelser som
marknader, konserter, kvällsöppna affärer eller stadsfester dit ”alla” går och är välkomna, som fyller stadens rum och som kan skapa känslor av gemenskap och gynna möten av
olika slag. Olsson ägnar en del utrymme i sin framställning åt just stadsfesternas intåg.
De innebär konserter, försäljning, utomhusbord och tält att äta och dricka i, fyrverkerier
med mera. Större idrottsevenemang kan fungera på liknande sätt. Stadslivet är i dag i
högre grad förknippat med upplevelser än med vardagliga rutiner (Olsson 1998). Det
fylls med ”spektakel” som ersättning för det liv som flyttat in i hemmet eller ut från gator
och torg. Det är inte heller i första hand lokalt, det vill säga butikerna är inte i första hand
bruksbutiker för lokalbefolkningen utan mer av nöjeslokaler, och människor befolkar
det offentliga rummet som ett nöje mer än av nödtvång. Olsson menar att till skillnad
från för hundra år sedan, har det offentliga stadslivet i dag begränsats till vissa gator och
platser och dessa har därmed blivit viktigare än tidigare (Olsson 1998: 42). Det är där
folklivet finns och det är där man kan vistas utan allt för hårda krav på insatser eller deltagande i verksamheter. Denna typ av evenemang fanns inte i staden med stark vardagsoffentlighet. (Olsson jämför med Göteborg 1936.) Nu har staden blivit till en scen och en
festplats i stället för ett rum för vardagliga förflyttningar, och folklivet till en upplevelse
och attraktion, kanske mer än platsen i sig (se även Hajer och Reijndorp 2001:49ff). De
gator som evenemanget inte hålls på blir mer av bakgator.
Det offentliga rummet och dess betydelse har således förändrats under 1900-talet,
från att vara huvudsakligen en vardagsoffentlighet till att bli mer av en festplats. Men
det finns också de som menar att det offentliga rummet egentligen aldrig funnits, att det

32 Mötesplatser i Stockholmsregionen

mest är en idealbild eller idealtyp. Diskussionen ovan om den suddiga eller utsuddade
gränsen mellan privat och offentligt antyder det problematiska i att entydigt karakterisera ett rum som offentligt. Det är alltid villkorat på olika sätt, och har i alla tider exkluderat vissa grupper eller individer såsom kvinnor, hemlösa eller resurssvaga, liksom styrts
av olika regler gällande vad man får göra där, hur länge man får vistas där, vem som styr
och tar hand om platsen etc (se till exempel Fraser 1992). Att sörja en förlorad ”offentlighet” innebär alltså att man sörjer ett klass- och könsdiskriminerande samhälle.
Detta är ytterligare en anledning till att i stället prata om mötesplatser för individer
och grupper, utan att förutsätta att de alltid är ”för alla” eller alltid är offentliga. Det som
många upplever som ett levande offentligt rum, är ofta dominerat av en relativt homogen
grupp (Hajer & Reijndorp 2001: 89). Det kan till och med vara så att ett välfungerande
offentligt rum bygger på det faktum att det finns en stark grupp som använder det och
tidvis också dominerar det – utan att helt exkludera eller förtrycka andra grupper. Det
måste finnas utrymme för en förändrad dynamik, och för att dominansen kan brytas.

Hinder och hot mot offentliga rum och mötesplatser
Av resonemanget ovan har framgått att det är svårt att dra tydliga gränser mellan offent
liga och privata rum, och dels att det offentliga rummet på olika sätt kan hotas eller
ifrågasättas av olika krafter, såsom privatisering och exkludering. Det har också tagits
upp hur mötesplatser kan fungera integrerande mellan grupper i staden som lever olika
vardagsliv. Alla de vardagliga kontakter mellan människor som sker i parker, köpcentrum, på bostadsgården eller busshållplatsen har betydelse för att vi människor ska se på
varandra som medmänniskor.
I detta avsnitt ska hot mot och hinder för mötesplatser diskuteras ytterligare. Diskussionen om att det offentliga rummet minskar och håller på att gå förlorat har kallats ett
”narrative of loss” eller en ”literature of loss” (Augé 1995; Sandercock 1998: Sorkin 1992,)
det vill säga en berättelse eller en litteratur om förluster, en berättelse där man sörjer ett
förlorat ”riktigt” offentligt rum och ser det ersatt av köpcentrum, flygplatser och motorvägslandskap utan de funktioner och betydelser som riktiga offentliga rum har. Ett verk
som ofta brukar tas upp som en representant för berättelsen om förlust är amerikanen
Michael Sorkins bok Variations on a theme park. The new American city and the death
of public space (1992). Där berättas om den amerikanska stadens omvandling från “riktig stad” med offentliga rum till ett välregisserat nöjesfält utan offentlighet. Den franske
antropologen Marc Augé (1995) är en annan representant för en liknande tolkning. Han
menar att en plats är relationell, historisk och har en identitet, medan rum som inte kan
karakteriseras så är ”icke-platser”. Hans hypotes är att supermoderniteten producerar
denna typ av icke-platser. De kan se likadana ut jorden runt och lämnar inte mycket åt
slumpen. De är friktionsfria och man ska bara passera genom dem. Man är som besökare
där styrd i sitt beteende genom att miljön på olika sätt talar om för en hur man ska bete
sig där – åt vilket håll man ska gå, vad man ska göra, vem som har tillträde etc. De har ett
tydligt budskap (genom sådant som reklam, skyltning, möblering) som alla tar emot utan
urskiljning. Man är ensam på en icke-plats – likadan som alla andra, och därmed ingen.
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Tendenser som de Sorkin och Augé berättar om har inte gått Sverige obemärkt förbi.
Under de senaste decennierna har privata krafter fått ett större inflytande på hur stadens
platser utformas och vilka villkor som råder där. Men, i ljuset av det som tagits upp ovan,
blir denna berättelse om ett förlorat offentligt rum och om supermodernitetens ickeplatser inte alldeles entydig. Privatisering av offentliga rum är naturligtvis ett hot i någon
mening. Det är dock på samma gång en faktor man måste räkna med, och något som bidrar till att skapa det hett eftertraktade ”stadslivet” i dag – i form av restauranger, caféer
och kvartersbutiker. Det privatas stora betydelse som utförare av underhåll ska heller inte
förbises, liksom offentligt-privata partnerskap som genomför offentligt beslutade planeringsprojekt. Privata krafter har alltid varit med och skapat stadsliv, och privata rum av
olika slag är i dag en självklarhet i staden, så att beteckna dem som icke giltiga för stads
livet i dag är att konstruera ett stadsliv som aldrig funnits. Att delvis privatiserade miljöer
skulle vara icke-relationella eller helt utan identitet (icke-platser) och inte heller fungera
som mötesplatser, finns det de som motsäger (se till exempel Hajer och Reijndorp 2001,
Lieberg 1992 och Nylund 2007). Man måste naturligtvis kunna diskutera bra och dåliga
mötesplatser och offentliga rum för olika samhällsgrupper. Det offentliga stadslivet kan
ju också vara destruktivt och exkluderande för vissa och sådant som droghandel, våld,
prostitution, brottslighet karakteriserar också det urbana i dag.
”Den upplevda och reella farligheten på gator och torg är uppenbart ett hot mot offent
ligheten – men privatisering och hård kontroll är också hot eftersom offentligheten
baseras på frihet och tillgänglighet.” (Olsson 1998: 105)
Det sistnämnda är kanske trots allt det värsta hotet eftersom ett kraftigt privatiserat och
hårt kontrollerat offentligt rum inte kan sägas gynna frihet och tillgänglighet. Då är offentligheten inte värd sitt pris, eller inte egentligen offentlig:
”Risken med privat expropriering är (…) att man skapar kulturella enklaver där de inte
behöver konfronteras med andras olikhet utan där de utan yttre hinder och social kamp
kan utveckla sin identitet. Oavsett orsakerna till att kulturella enklaver skapas – om det
är påtvingat eller självvalt – innebär det att offentliga rum inte fungerar på ett kom
munikativt och integrerande sätt eftersom samhället har sönderfallit i en arkipelag av
enklaver med få kontaktytor.” (Lidskog 2006: 137)
Platser som domineras av våld, otrygghet eller exkludering kan inte ses som bra mötesplatser för de som inte lockas av just den otrygga karaktären. Men för att kunna karakterisera
eller definiera platser som bra eller dåliga mötesplatser, måste man ha klara och tydliga kriterier för hur man just där och då bedömer vad som är bra och dåligt, liksom en medvetenhet om att denna typ av bedömningar kan göras på flera olika sätt. ”Negativa mötesplatser”
skulle möjligen kunna vara ett sätt att kategorisera platser som fungerar som mötesplatser
för våldsamma konflikter och som exkluderar stora grupper mot deras vilja.
Sociologen Rolf Lidskog menar att det offentliga rummet skapas i balansen mellan
stat och civilsamhälle, och mellan formella och informella regleringar (Lidskog 2006:
142f). Det måste alltså enligt honom finnas en ”rimlig” balans mellan privata och offentliga krafter i stadsutvecklingen i dag, och mellan olika samhällsgruppers tillgång och ut-
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nyttjande av staden som kollektivt rum. Han menar att social ordning och social kontroll
i dag ges huvudsakligen positiva innebörder, men att det i social ordning och kontroll
också ligger en risk för intolerans och exkludering (Lidskog 2006: 148). Det offentliga
rummet är i sig inte gott eller ont, utan en arena för alla möjliga processer – positiva och
negativa. Det enda möjliga förhållningssättet inför detta är att uppmuntra till en ständigt
pågående diskussion om vilka värden och normer som ska råda (Lidskog 2006: 143f).
Den amerikanske kulturgeografen Don Mitchell (2003) är inne på en liknande linje.
Han poängterar de politiska betydelserna hos offentliga rummet. Ett öppet och tillgängligt offentligt rum är en viktig grund för ett demokratiskt samhälle. Det ska inte bara
fungera som plats för politiska manifestationer, utan också det faktum att ”alla” ska
kunna vistas i ett offentligt rum är centralt. Detta hotas i en stadsmiljö där fler och fler
kollektiva rum privatiseras och blir exkluderande för grupper av medborgare. Mitchell
refererar till en mängd exempel på hur rätten till staden hotas genom privatiserande
och exkluderande krafter – allt från så kallade ”bum proof benches” (bänkar man inte
kan sitta länge på) till regler för hur länge man får vistas på en plats utan att synbarligen
”göra något”.
De olika möjligheterna att tolka mötesplatser öppnar för en mängd frågor och en
diskussion där olika värden och värderingar ställs mot varandra. En diskussion som är
angelägen att föra inom ramen för planeringspraktiken. Vad händer till exempel med
tillgängligheten om tidigare offentligt administrerade och öppna platser privatiseras?
Är det ett problem att kommersiella krafter i dag utför tidigare offentliga uppgifter?
På vilka sätt är handeln och de kommersiella drivkrafterna skapare av stadsliv, möten
och mötesplatser, och på vilka sätt är de hinder för desamma? Hur kan man skapa och
utveckla mötesplatser i staden som inte exkluderar? Frågor som dessa har ställts till representanter från kommunerna i Stockholmsregionen, liksom i Malmö och Norrköping.
Deras olika förhållningssätt återkommer i redogörelserna för fallstudierna i kapitel 3–5.
Den hittills förda diskussionen visar också på att det är svårt att ge generella svar, utan
att varje fall måste ses i sin egen kontext – den enskilda kommunen eller stadsdelen vid
en viss tid.

En mötesplatstypologi
Den här typologin över mötesplatser i staden ska inte ses som någon absolut eller
definitiv kategorisering. Mötesplatser är dynamiska och utvecklas kontinuerligt över tid
beroende på förändringar i omvärlden, ekonomiska villkor och inte minst våra värderingar. De karakteristika som typologin av mötesplatser baseras på ska inte heller tolkas
som antingen/eller, utan snarare som ett kontinuum. Utifrån de uppställda premisserna
och observationerna kan en plats karakteriseras som mer eller mindre öppen och så
vidare. Typologin ger också möjlighet att med viss systematik jämföra olika mötesplatser.
För planeringen av mötesplatser kan typologin vara ett underlag för att fokusera och
integrera kvaliteter som man vill uppnå på den specifika plats man vill utveckla. Den kan
också vara till hjälp för att precisera olika typer av mötesplatser, och för att analysera hur
de skiljer sig och därmed kan komplettera varandra. Både öppna och slutna platser kan
behövas, liksom monofunktionella och flerfunktionella, tillfälliga och beständiga.
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Slumpmässiga – planerade, återkommande
Slumpmässiga:

Platser man besöker och som har sådana kvaliteter
att möten möjliggörs och uppmuntras (exempelvis
det spontana mötet i stadsparken eller på gågatan).

Återkommande, planerade:

Återkommande träffar med visst syfte (exempelvis
årsträff för veteranbilsklubben).
Platser som erbjuder specifikt innehåll för en grupp
med gemensamt intresse (exempelvis boulespelarna
som möts vid grusplanen).

Öppna - slutna
Öppna mötesplatser:

Domineras inte av en enda grupp, inkluderar ”alla”
individer eller grupper.
Lockar besökare av olika slag.
Är gratis.
Signalerar inte en enda tydlig användning (till exempel en park).

Slutna mötesplatser

Är ”hemliga”.
Har inträdeskrav.
Domineras starkt av en grupp, som stänger ute
andra.
Lockar bara en enda grupp (i ålder, kön, subkultur).
Exkluderar vissa individer eller grupper (konferenser
till exempel).

Fysiska – virtuella
Fysiska mötesplatser ger direkta möten på en viss plats i rummet. Det är dessa som
behandlas i den här rapporten. Men samtidigt finns i dag en mängd möjligheter att mötas
i andra typer av rum. I chatrum och forum av olika slag på nätet kan människor mötas
utan att gå hemifrån, eller var de än befinner sig just i stunden. Bara de är uppkopplade.
Mötesplatser på internet behöver inte ha någon avgränsande geografi. Att denna typ av
mötesplatser och kommunikationsmöjligheter blivit så etablerade påverkar också livet
på de fysiska mötesplatserna. En annan typ av möten och aktiviteter där, och kanske färre
människor, men det behöver inte innebära att möten mellan människor, och det lärande
som detta innebär, faktiskt har minskat. Det har snarare tagit andra former.
Monofunktionella – flerfunktionella
En monofunktionell mötesplats domineras av en aktivitet, exempelvis en bollplan. En
flerfunktionell mötesplats kännetecknas av att den möjliggör flera olika typer av möten,
exempelvis stadsparken där man kan flanera, besöka utomhusteatern eller gå på café.
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Huruvida platser har en eller flera funktioner är dock delvis en tolkningsfråga. Ett köpcentrum kan ses som monofunktionellt (handel), men det kan också ses som flerfunktionellt – en plats där man flanerar, handlar, äter och umgås. En bollplan kan för små barn
vara full av möjligheter, medan fotbollsintresserade bara ser en användning. En bollplan i
en lekpark gör den dessutom till en del av en flerfunktionell mötesplats.
Föränderliga eller statiska
Vissa platser har en given funktion över tid, bollplanen är och förblir bollplan och
stadsparken är och förblir stadspark med endast marginella förändringar över tid. Andra
platser är föränderliga. Platser kan till exempel fungera olika vid olika tider på dygnet
eller året vad gäller målgrupper, attraktivitet, funktion, positiv/negativ, öppen/sluten
etc. Till exempel, en park är inte mötesplats för samma människor på dagen, på kvällen
respektive på natten och ett köpcentrum lockar olika grupper under olika tider på dagen
och under veckan. Det stänger dessutom på kvällen. Men föränderligheten kan också ske
successivt över tid. Ett exempel kan vara en park som har småbarnslek som en viktig aktivitet. Över tid kan denna mötesplats tas i bruk av ”de som sitter på bänken”, vilket i sin tur
kan föranleda beslut om förnyelse av parken, en förnyelse som ånyo innebär att parken
får nytt innehåll och nya besökare.
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3. Mötesplatser i Stockholmsregionen

Runt om i Stockholms län finns en mängd fungerande och potentiella mötesplatser. Det
kan vara bibliotek, föreningslokaler, kulturhus, fotbollsplaner, gator och torg, köpcentrum, caféer, parker och grönområden. Det kan vara kommunalt organiserade möten
för pensionärer, ungdomar, hemmavarande föräldrar, missbrukare, chatter på kommunens hemsida eller ett yrkesnätverk. Enskilda byggnader kan också uppfattas som
mötesplatser. Vilka möten är det som ska ske där och vad är det som gör dessa platser till
mötesplatser? I det här kapitlet presenteras intryck från alla kommuner i Stockholmsregionen och hur de arbetar i dag för att skapa, säkerställa och planera för möten och
mötesplatser. Ambitionen är att ge en bild av dagens situation i regionen när det gäller
planering för mötesplatser. Vad ser man som fungerande mötesplatser, och vilka verktyg
har man för att skapa, gynna och säkerställa möten och mötesplatser?
Kapitlet är framför allt baserat på telefonintervjuer med representanter för Stockholmskommunernas stadsbyggnadskontor (eller motsvarande) samt en genomgång av
kommunernas översiktsplaner. Inledningsvis summeras intervjupersonernas uppfattningar om vad en bra mötesplats är och hur man kan arbeta för att skapa sådana, och
därefter ges en kort exposé över samtliga kommuner i Stockholmsregionen och deras
viktiga mötesplatser. Kapitlet avslutas med några fördjupningar av ett antal olika typer
av mötesplatser – köpcentrumet, caféet, kyrkan, öppna förskolan, föreningshuset/
kulturhuset, biblioteket, city och biblioteket. Sammantaget ger detta en bild av ”sakernas
tillstånd” i Stockholm. I kapitel 4 och 5 presenteras fallstudier från Malmö och Norr
köping. Kommunerna i Stockholmsregionen kan således både lära av varandras praktik
rörande planering för mötesplatser, och av två andra svenska kommuner.

Bra mötesplatser
Intervjuerna med representanter för Stockholmskommunerna visar tydligt att det inte
är något enkelt företag att skapa mötesplatser genom kommunal planering. Det ska vara
platser där det tillför något att se andra människor. Det kan handla om att ”bara” se, men
även att stöta på bekanta och att faktiskt interagera med andra. Möten uppfattas både
som något man kan och bör planera, men samtidigt något ”naturligt”. Föreställningarna
varierar mellan olika individer och grupper. Mötesplatser kan vara både tydliga och
öppna, både kommersiella och platser där man bara kan vara, både specifika platser och
ett förhållningssätt. Det är också tydligt att man inte alltid likställer offentliga rum och
mötesplatser. Offentliga rum kan vara rum man endast passerar eller platser där man
vill vistas, medan privatiserade miljöer inte bara behöver skapa en sluten stadsmiljö,
utan kan fungera som viktiga mötesplatser. Föreningslivet har fortfarande betydelse som
mötesplats, menar någon, men det syns inte då detta inte ”befolkar det offentliga rummet”.
I flera av Stockholms kommuner står mötesplatser, betydelsen av allmänna platser,
målpunkter eller offentliga rum högt på agendan i dag. Sigtuna kommun kallar sig till och
med ”alla tiders mötesplats” och Värmdö har en vision om att bli ”Skärgårdens mötesplats”. I något fall har det varit en fråga på agendan sedan länge – ”av tvingande nödvändighet” eftersom man tidigt blev en mångkulturell kommun och behovet och betydelsen
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av kulturmöten av olika slag aktualiserades (Botkyrka). Tyresö kommun har i egenskap
av ”utpräglad förortskommun” och med många villor och permanentade fritidshus historiskt sett varit dålig på att bygga parker och offentliga miljöer. Detta måste man förhålla
sig till i dagens planering och förtäta, planera in verksamheter och skolor med mera för
att öka tillgängligheten till mötesplatser. Behovet av mötesplatser i form av caféer, restauranger och verksamheter ökar med nya generationer boende, menar man. I några få
fall säger intervjupersonerna att mötesplatser inte är något man arbetar aktivt med eller
diskuterar, eller att det är mycket retorik men att man faktiskt är direkt dåliga på det.
Man menar dock att mötesplatsen bör integreras i arbetet med fysisk planering.
När det gäller frågan vad som är en bra mötesplats, och vad som karakteriserar
mötesplatserna i staden så framhåller intervjupersonerna dels vardagens mötesplatser
(lokala centrum eller bara en parkbänk), och dels händelser och attraktioner som drar
folk (kulturinstitutioner som Millesgården på Lidingö eller den årliga marknaden eller
musikfestivalen). Dessa två typer har naturligtvis en hel del gemensamt, och de är båda
viktiga. De kan båda vara utomhus eller inomhus och de inbjuder till att stanna till och
vistas där. De skapar möjligheter för sociala kontakter av olika slag, liksom för att ”bara”
titta på folk. Flera intervjupersoner nämner också betydelsen av trygghet. Goda mötesplatser är trygga miljöer ”för alla”.
En bra vardaglig mötesplats är en plats där ”alla kan känna sig hemma”, där man vill
vara och där man har möjlighet att träffa andra människor. Den är alltså befolkad och
fylld av funktioner som gör att man behöver vara där och gärna stannar till lite extra,
och kanske av en slump stöter på någon bekant. Platser dit man behöver gå till vardags
och där många människors vägar korsas har således potential att bli mötesplatser, enligt
flera intervjupersoner. Det ger sådant som kollektivtrafikknutpunkter och existerande
centrum stor potential. I de här vardagsmiljöerna finns platser att mötas på utanför den
egna sfären, men också där man kan ”få vara för sig själv” – men bland folk. Någon tar
också upp betydelsen av ett brett utbud av tjänster så att olika yrkesgrupper kan finna
lokala samarbetspartner.
En händelse kan sammanföra människor och stoppa upp flödet, få människors rörelser att stanna upp ”vare sig man vill eller inte”. Den typen av möten och mötesplatser kan
uppmuntra både till umgänge mellan bekanta och till att obekanta ses och blir sedda. Här
betonar en intervjuperson betydelsen av miljöer som inte ”somnar in” klockan åtta på
kvällen – det vill säga miljöer med både dag- och kvällsverksamheter. Det nämns också
som viktigt att platserna ”har karaktär” och är möjliga att känna igen.
Mötesplatser är inte i sig goda. Den fysiska planeringen kan också handla om att
förbättra dåliga miljöer, eller till och med försvåra risken för destruktiva möten. I någon
kommun har man till exempel rivit en grillkiosk i centrum som inte fungerade som en
önskvärd mötesplats, i en annan har ”förslummade verksamhetsområden” successivt
försvunnit. Sociala insatser kan behövas för att få bort gäng som kan dominera till exempel ett lokalt centrum efter stängningsdags. I Haninge finns Dalarö torg som i dag inte
längre är så ianspråktaget och i Vaxholms kommun är gästhamnen en viktig, men inte
helt väl fungerande mötesplats. Kommunen skulle vilja få människor att röra sig längre
in i stadskärnan i stället, till Rådhustorget, som skulle kunna vara en bra mötesplats men
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inte är det i dag. Det finns således torg som inte nyttjas eller fungerar. Ett annat problem
i just Vaxholm är ianspråktagna allmänna platser längs vattnet, vilket hindrar skapandet
av en strandpromenad som skulle kunna bli en bra offentlig miljö. En annan miljö som
nämns som problematisk i intervjuerna, är miljöer kring externhandelsområdena efter
butikernas stängningsdags.
Relationen mellan mötesplatser, demokrati och tolerans är något som flera intervjupersoner nämner. Fysisk planering kan skapa och bidra till möten mellan människor från
olika områden eller olika kulturer, den kan överbrygga barriärer och gynna en känsla av
delaktighet i staden, menar man. En intervjuperson nämner också betydelsen av att kommunens företrädare kan möta kommuninvånarna – i det lokala centrumet, i kommun
huset, på ”politikercafé” eller liknande arrangemang.

Om planering för mötesplatser och mot segregation
Det finns en uppfattning att skapandet av stadsmässiga strukturer och mötesplatser
skulle kunna råda bot på segregationen i Stockholm. Om det fanns mer torg och stråk,
skulle människor av olika klass och etnicitet kunna mötas och segregationen minska. En
kommun som sedan länge arbetat med segregationsproblematiken är Botkyrka, och där
uttrycker planchefen en viss skepsis mot denna uppfattning. Bristen på mötesplatser är
inte Stockholms största problem, anser han. Det betyder dock inte att mötesplatser och
offentliga, gemensamma rum är onödiga eller verkningslösa. Bostadsområden behöver
mittpunkter och stråk där människor och aktiviteter samlas, eller möts av en slump, men
det är endast en pusselbit i ett mycket större pussel.
Trots att begreppet mötesplatser i dag är på agendan i många kommuner är det ibland
gamla idéer som omtalas med nya begrepp. I Botkyrka har man arbetat med att försöka
skapa mötesplatser sedan länge – men inte under just den beteckningen. På 1970-talet,
när man insåg att det i de snabbt uppväxta miljonprogramsområdena fanns problem
kopplade till anonymitet, stor invandring och avsaknaden av ett starkt civilsamhälle, var
det genom kultur- och fritidspolitiken som kommunen, genom till exempel biblioteks
verksamhet, försökte skapa sociala mötesplatser. Även idrottsrörelsen och annat föreningsliv fick en viktig roll. Deras insatser gjorde skillnad, men var inte tillräckliga för att i
grunden rå på rådande problem.
På 1980-talet byggde man ett Folkets hus i Hallunda – med inspiration från den
gamla Folkets hus-tanken, men med ambitionen att skapa något nytt och specifikt för
de mångkulturella bostadsområdena. I efterhand kan konstateras att man levde kvar i
tanken att folkrörelserna skulle kunna spela samma roll för nya svenskar, som de gjorde
under industrisamhällets glansdagar. Men i de snabbt uppvuxna, storskaliga och etniskt
blandade områdena i Botkyrkas miljonprogramsområden, var det i stället kommunens
egna verksamheter som skulle generera sammanhållning och möten under 1980- och
90-talen – genom etablerandet av medborgarkontor och annan offentlig service (såsom
öppna förskolor, se även sid 65). De skulle bidra till att skapa nödvändiga ”mittpunkter”
eller målpunkter i områdena. Behovet av medborgarkontoret som informationsplats
minskade dock när man kunde hitta information, blanketter med mera på Internet.
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I Botkyrka i dag är det kulturen som återigen fått bollen – i form av Cirkus Cirkör och
Subtopia, Mångkulturellt centrum med mera. Initialt var de mer av mötesplatser för
besökare utifrån, men successivt har de kommit att få även lokal betydelse (se s.69 om
Subtopia). Den andra aktören som i dag ses som skaparen av mötesplatser är de kommersiella krafterna – köpcentrum, butiker, caféer och restauranger. I just Botkyrka är de
dock inte så närvarande. Man har inte något motsvarande till exempelvis Kista galleria
(se s.59 om Kista galleria). Avslutningsvis: Kommunen är fortfarande en viktig aktör i
egenskap av ansvarig för den lokala demokratin. Genom att möjliggöra väl fungerande
medborgardialoger, kan man stärka civilsamhället, och därigenom också möjliggöra för
lokal gemenskap och gränsöverskridande möten
Så, hur kan man uppmuntra till goda möten och mötesplatser enligt kommunföreträdarna i Stockholmsregionen? På frågan om vilka verktyg man har i kommunerna, hur
man kan arbeta för att gynna, skapa eller säkerställa mötesplatser i sin kommun så nämner intervjupersonerna i första hand de planeringsverktyg man har såsom detaljplaner
och översiktsplaner. I dem kan man skapa förutsättningar för lokaler, verksamheter
och kulturutbud, säkerställa platser som allmän plats och betona vikten av mötesplatser
och offentliga rum. Dessutom kan man med hjälp av fysisk planering överbrygga fysiska
barriärer som hindrar flöden av människor och därmed antalet möten. För att få upp
betydelsen av mötesplatser och offentliga rum på agendan kan man använda sig av seminarier med politiker, gåturer och studier av typen space syntax som beskriver flöden eller
icke-flöden.
Intervjupersonerna framhåller framför allt funktionsblandning som ett sätt att skapa
möten. Man menar också att det är viktigt att det finns handel, caféer och restauranger
som kan fungera som intressanta målpunkter, liksom att man bör utnyttja existerande
flöden och de platser där folk redan träffas och vistas (till exempel centrummiljöer,
kollektivtrafikknutpunkter). Att planera in skolor, vars lokaler på kvällar och helger kan
nyttjas av föreningar kan också vara ett sätt att skapa möjligheter till lokala aktiviteter,
menar vissa. Fungerande mötesplatser ska helt enkelt vara tillgängliga – synliga, öppna,
lätta att hitta och ta sig till.
Ett annat sätt att inbjuda till att människor stannar till och samlas, kan vara att inte
skapa för stora platser. En bra mötesplats är en plats man kan kliva in på utan att man
står mitt i, säger en intervjuperson. I stället för att erbjuda ett stort öppet torg – som
lätt i stället kan bli skrämmande och ödsligt – så bör man eftersträva mindre platser i
platsen. Täthet är en annan viktig förutsättning. Man måste kunna uppnå en tillräckligt
stor kritisk massa av besökare på platserna. Ett annat planeringsspecifikt verktyg är att
”tänka geometriskt”, att skapa korsvägar och knutpunkter, stråk och samband. Upplands
Väsby kommun arbetar med att förstärka det existerande stråket Kairobadet – Runnby
torg – järnvägsstationen – Centralvägen – centrum – Vilundaparken och i Huddinge
är överbryggningen av barriären Hälsovägen i Flemingsberg ett arbete som kan gynna
Flemingsbergs centrum. Några nämner svårigheterna med att skapa mötesplatser och
gemensamma platser i villaområden. Där kan det finnas en motvilja mot funktionsblandning, och de boende, ofta bilburna, har större ”räckvidd” – de är inte lika beroende av
lokala mötesplatser.
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I detaljplaneringen är det viktigt att betona allmänna platser såsom lekplatser och torg,
och inte bara lämna dem åt slumpen eller låta ”det som blev över” bli till parker eller
liknande. Det är dock inte helt enkelt, då marken är så värdefull i dag, och det därför finns
ett tryck att bygga. Ett annat hinder är i de fall kommunerna inte äger mycket mark själva.
Då blir det särskilt viktigt att aktivt betona allmänna platser i detaljplaner och att verka
för att fastighetsägare skapar attraktiva miljöer. Även i översiktsplaneringen kan det vara
viktigt att betona betydelsen av allmänna platser, offentliga rum eller mötesplatser. På så
sätt kan strävan få större tyngd och bli till en mer övergripande vision.
Men fysisk planering är inte någon patentlösning som kan lösa alla brister på möten
och mötesplatser. Många gånger förutsätts de uppstå ”av sig själva”. Mötesplatser ska
vara ”naturliga” och självklara, de ska inte vara överorganiserade, alltför styrda eller helt
igenom planerade. Planering kan skapa vissa möjligheter, men man kan inte planera
allt och man kan behöva anpassa planen efter rådande tid och befolkning i kommunen.
Fysisk planering kan öppna upp och erbjuda möjligheter, skapa trygghet genom
belysning och funktionsblandning, tydlighet och tillgänglighet, genom öppenhet och
utformning, men arbetet för mötesplatser är enligt flera intervjupersoner inte bara en
planeringsuppgift. Skapandet av bra mötesplatser kräver samarbete med till exempel
näringsliv, föreningsliv eller kultur- och fritidsförvaltning. Det bör vara breda ansatser
med fokus på den fysiska miljöns utformning och innehåll, både vad beträffar sådant som
belysning och blandade stadsdelar i flera bemärkelser. Ibland måste satsningen bygga på
kommunöverskridande samarbete – det vill säga samhällsplanering i vidaste mening.
För övrigt sker ju i dag många möten på platser utanför de traditionella torgen. Detta
måste man förhålla sig till också vid planeringen av de ”traditionella” mötesplatserna.
Flera nämner ambitionen att skapa mötesplatser ”för alla”, men samtidigt finns en
medvetenhet om att mötesplatser kan vara av väldigt olika art för olika grupper – vad
beträffar ålder, intressen med mera – och att de måste få vara föränderliga. Platser som
lockar flera olika grupper kan vara en lösning, men samtidigt bör man också känna till att
det finns miljöer som fungerar bra för en viss grupp, men exkluderar andra. Det måste
inte ses som ett problem. Till exempel kan ungdomar behöva särskild uppmärksamhet,
då de inte har resurser eller tillträde till alla kommersiella mötesplatser. Och det måste
finnas olika typer av mötesplatser i spannet mellan ”bara” en samling parkbänkar och
stora spännande evenemang eller kulturinstitutioner.

Mötesplatser i Stockholms kommuner
I det följande presenteras en kort exposé över samtliga kommuner i Stockholmsregionen
och deras viktiga mötesplatser samt ambitionerna för dessa i planeringen. Syftet är att ge
en bild av vilka typer av mötesplatser som finns runt om i Stockholmsregionen i dag och
vilken typ av platser som kommunerna riktar in sitt arbete på. (Se även rutan på nästa
sida med de typer av existerande mötesplatser som kommunrepresentanter nämner i
intervjuerna). Inledningsvis kan konstateras att det överlag är positiva, goda och fungerande mötesplatser som betonas. Det är få intervjupersoner som menar att de i sina respektive kommuner har några dåliga, destruktiva mötesplatser som de vill göra om. Några
nämner ”de som sitter på bänken” i centrum efter stängningsdags som exempel på nega-
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tiva mötesplatser som man inte vill uppmuntra. Eftersom det är representanter för den
kommunala planeringen som intervjuats, så ligger fokus framför allt på de platser som
man kan och bör påverka med fysisk planering. Det gör att slumpmässiga möten eller
mötesplatser inte framkommer särskilt mycket i intervjuerna. Planerade mötesplatser är
således i fokus, även om graden av planering i olika fall, liksom graden av ”specifikt innehåll”, kan vara väldigt varierande. När det gäller återkommande möten så nämner några
även sådant som boulespelande pensionärer eller gemensamt Valborgsfirande.
I typologin ovan togs öppenhet kontra slutenhet upp. Slutna möten, i meningen
hemliga, har inte framkommit (av naturliga skäl, är de hemliga känner väl minst av allt
planerarna till dem!), men det finns en ju viss grad av slutenhet till exempel vad beträffar
fritidsgårdar, föreningslivets mötesplatser och liknande, som riktar sig till vissa grupper
och som har vissa inträdeskrav som medlemskap eller liknande. Denna typ av selekterande mötesplatser kan vara av avgörande betydelse för den sociala sammanhållningen
i en stad eller ett område – att ungdomar, föräldralediga, en viss grupp med gemensam
kultur eller etnisk bakgrund, idrottsutövare etc. har egna mötesplatser. Men det är inte
alltid endast kommunens planerares ansvar att se till att de finns och fungerar. Öppna
mötesplatser som inte domineras av en enda grupp, och som lockar besökare av olika
slag, är oftast gratis och signalerar inte en enda tydlig användning. Det är denna typ av
mötesplatser som tydligt framkommit som kommunens uppgift att skapa – även om
graden av öppenhet kan vara olika. Att samla funktioner av olika slag kan vara ett sätt att
uppnå öppenhet, det är flera intervjupersoners övertygelse. När det gäller monofunktionella kontra flerfunktionella mötesplatser, föredrar de flesta de sistnämnda, just som ett
verktyg för att skapa öppna mötesplatser. Genom att samla olika funktioner gynnar man
också olika typer av möten. Men kanske behövs också de monofunktionella – på samma
sätt som också de slutna mötesplatserna behövs?
Föränderlighet betonas på olika sätt i den här studien. Platser måste kunna förändras
över tid – över allt från ett dygn till flera år – liksom samhället förändras och därmed
betydelsen av olika platser. Man kan inte förutsätta att dagens fungerande mötesplatser
också är morgondagens.
Kategorier av viktiga mötesplatser i Stockholmskommunerna.
–

Institutioner (t.ex. bibliotek, Ungdomens hus, Kommunhuset, gymnasium, kulturhus.

–

Konferens- och arbetsområden.

–

Centrumanläggningar, centrum (större och mindre)

–

Kollektivtrafikknutpunkter.

–	Parker och natur.
–

Idrottsplatser etc.

–

Gatumiljöer, stadsmiljöer (t ex stråk, hamn, centrala gågator).

–	Restauranger.
–

Lokala miljöer (t.ex. trapphuset, tvättstugan, lokal park, platser i bostadsområden).

–

Övrigt (t.ex. kommunens hemsida, staden som helhet, specifika evenemang).

(Källa: intervjuer med representanter för Stockholmskommunernas stadsbyggnadskontor eller liknande.)
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Botkyrka
I Botkyrka ser man alla centrumanläggningar som viktiga mötesplatser, speciellt de som
är kopplade till kollektivtrafiken. Kulturhus och bibliotek är viktiga institutioner och
idrottsanläggningarna har också stor betydelse. I Botkyrka finns Subtopia som är ett slags
allaktivitetshus (läs mer om det på sid 66). Naturen, friluftsgårdarna och gångstråk som
binder ihop områden kan också vara viktiga mötesplatser, liksom trapphuset, tvättstugan
och bostadsgården på det mest lokala planet. Det är också viktigt i dag att skapa miljöer
som fungerar som mötesplats för olika kulturer.
Botkyrka och Huddinge kommun har tillsammans gjort en fördjupad översiktsplan
för Flemingsberg. Där läggs stor vikt vid offentliga rum och mötesplatser. Målet för
arbetet är att göra Flemingsberg till ”… en levande stadsmiljö med en blandning av
bostäder och verksamheter och i en sammanhängande stadsväv som binder ihop de olika
stadsdelarna och överbryggar de fysiska och infrastrukturella barriärerna i området.”
Funktionsblandning, samt fysisk integration av offentliga rum med kollektivtrafik, gångoch cykelstråk ska skapa ”… ett samlande centrum, en mötespunkt för alla som lever och
verkar i stadsdelen” (Botkyrka & Huddinge kommun 2009: 5).

Festivalen Hoodsfred, Subtopia. Foto: Mariana Voovosoff
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Danderyd
I Danderyd finns fyra torg i de fyra kommundelarna Enebyberg, Djursholm, Stocksund
och Mörby som fyller rollen som mötesplatser. I översiktsplanen omnämns även biblioteket som en viktig mötesplats. För närvarande är dock inte mötesplatser på kommunens
agenda, även om man ser det som en självklar del av det kommunala planeringsansvaret
att skapa trygga miljöer där folk kan mötas och samlas. Man vill skapa platser för olika
grupper (unga, gamla med mera), men samtidigt se till att inte kommunens offentliga
rum domineras av vissa grupper och därmed skrämmer bort andra.
Ekerö
För Ekerö är Ekerö centrum en viktig mötesplats, både i egenskap av centrum för handel
och service, och i egenskap av bussbytespunkt. På de mindre orterna i kommunen (till
exempel Stenhamra), kan den lilla handel eller service som finns vara av stor betydelse.
I övrigt framhåller man idrottsanläggningar såsom ridhus och ishall. I översiktsplanen
tas mötesplatser upp på flera ställen och i vid bemärkelse. De ses som både något man
kan planera för, och som uppstår av sig själv, vilket dock inte utesluter betydelsen av
enskildhet och ostörda rum (Ekerö kommun 2005: 52), liksom att olika grupper kan ha
behov av olika typer av mötesplatser (Ekerö kommun 2005: 122). En satsning på mötes
platser framhålls också som del i arbetet med den sociala och kulturella hållbarheten
(Ekerö kommun 2005: 121).
”Vi möts spontant på olika ställen – vid kassan i närbutiken, på Mälarötorg eller
på skogspromenaden. I en simhall träffas föräldrar i samband med barnens babysim,
tonåringarna i samband med simundervisning, motionssimmare i olika åldrar. Konserter
(utomhus eller inomhus), teaterföreställningar med skådespelare eller amatörer, bingokvällen, biblioteket, 4H-gården, lekparken ger andra möjligheter till att ses. Behovet av
ordnade mötesplatser är stort. Vi behöver lokaler och platser för dessa aktiviteter, men
också enkla lokaler där föreningar kan ha möten, där ungdomsgänget kan träffas, där
vi kan ha 50-årskalaset. Det är viktigt i den fortsatta planeringen att ha med behovet av
lokaler lämpliga för olika fritidsaktiviteter för olika åldrar.” (Ekerö kommun 2005: 110).
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Haninge
I översiktsplanen för Haninge kommun är ”en utvecklad stadsmiljö med möjligheter till
möten, nöjen, kultur och shopping” ett strategiskt mål (Haninge kommun 2005). Kommunen ser Haninge centrum och området runt pendeltågsstationen som fungerande
mötesplatser, liksom andra mindre centra (Tungelsta, Västerhaninge, Brandbergen) och
alla sporthallar (till exempel Torvalla sportcenter och Dalarö sporthall). Man arbetar för
närvarande med att tydliggöra torget i Haninge centrum genom att lokalisera bebyggelse
där och på så sätt skapa en torgbildning. Kommunens kulturhus lyfter man också fram
som betydelsefullt.

Haninge kulturhus och bibliotek. Foto: Stefan Jansson
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Huddinge

Heron City. Foto: Lars-Peter Roos/Scanpix

I Huddinge pekar man framför allt på ett antal lokala centra och kollektivtrafikknutpunkter som viktiga mötesplatser (Huddinge Centrum, Stuvsta, Vårby gård, Flemingsberg,
Skogås, Trångsund). Där finns ett flöde av människor med olika ärenden (resande,
handel, shopping, service). Även Kungens kurva med Heron city lyfts fram, liksom
idrotts- och friluftsanläggningar, såsom Nytorps mosse. I Huddinge finns en önskan
från både politiker och tjänstemän att utveckla mötesplatser och på senare tid har man
i planeringen försökt stärka det offentliga rummet och gaturummet, dels genom fokus
på parker, dels genom att överbrygga fysiska barriärer. I kommunens kulturpolitiska
program framhålls också betydelsen av mötesplatser, för barn och unga, för möten över
generationsgränser och för föreningslivet (Huddinge kommun 2009).
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Järfälla

Barkarbystaden. Foto: Michael Brannäs/Scanpix

De viktiga mötesplatserna i Järfälla är de lokala centrumen och pendeltågsstationerna
(Jakobsberg, Barkarby, Kalhäll, Viksjö) liksom lokala mötesplatser i kommundelarna. Ett
exempel är ICA i Viksjö som har stor betydelse inte bara i egenskap av affär, utan även som
lokal mötesplats. I nyexploatering (till exempel i fallet Barkarbystaden) är en ambition att
planera fungerande och trygga mötesplatser och man menar att ett sätt är att knyta ihop
olika platser med hjälp av stråk. I översiktsplanen framhålls även Kvarnområdet som kultur- och aktivitetscentrum (Järfälla kommun 2001).
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Lidingö

Millesgården. Foto: Bengt af Geijerstam/Scanpix

Vilken av Lidingös potentiella mötesplatser man väljer att nyttja beror naturligtvis på
vem man är. Naturintresserade väljer något av natur- eller friluftsområdena, kultur
intresserade kanske konsthallen Millesgården, idrottsintresserade från hela landet kan
träffas på Bosön och de som vill åka skateboard samlas där det finns skateboardramper.
I övrigt är Lidingö Centrum av betydelse som centrum för handel, shopping och service,
liksom biblioteket, andra sporthallar än Bosön och parker och mindre sittplatser. I plane
ringen är arbetet med att skapa och säkerställa möten och mötesplatser en jätteviktig
komponent som det är stort fokus på just nu. Man diskuterar både fysiska åtgärder, såsom överdäckning av vägar, och det innehållsliga (betydelsen av caféer och restauranger),
liksom betydelsen av blandade stadsdelar.
I översiktsplanen omnämns stadsdelskärnorna som viktiga mötesplatser, och man
gör också en koppling mellan arbetslivets utveckling och behovet av mötesplatser:
”Att arbetslivet blir mer flexibelt i tid och rum skapar både behov av och möjligheter
för mötesplatser och ett aktivt stadsliv även dagtid. Lidingös utbildnings- och kultur
institutioner är viktiga styrkor och kan utgöra nav i utvecklingen av Lidingö som en
kreativ plats. Utmaningen ligger i att finna en bebyggelsestruktur med rätt blandning
av platser för arbete, studier, service, möten, rekreation och boende.” (Lidingö stad
2009: 18)
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Nacka

Forum Nacka. Foto: Ola Lindberg

I Nacka framhåller man som viktiga mötesplatser dels några arbetsområden – Nacka
strand, Sickla och Centrala Nacka, och dels några köpcentra – Sickla köpkvarter och
Forum Nacka. I övrigt är de lokala centrumen också betydelsefulla, såsom Orminge
centrum med Folkets hus, Fisksätra centrum, Ektorp, Finntorp och Älta centrum. De små
centrumen har dock en osäker sits då de måste konkurrera med de större. En åtgärd för
att stärka dem är bostadskompletteringar. I Fisksätra pågår planeringen för en potentiellt
viktig mötesplats för folk med olika trosåskådningar, Guds hus, som ska bli en gemensam
moské/kyrka. Saltsjöbanan är en mötesplats i meningen att många reser med den och rör
sig till och från stationerna. Även Hellasgården med friluftsområdet är ett viktigt område
för motionärer och naturintresserade. I Nacka finns en hel del fysiska barriärer som kan
hindra möten från att ske och mötesplatser från att etableras och att överbrygga dem är
en uppgift som planeringen delvis måste ta på sig.
Norrtälje
I Norrtälje kommun finns en mängd små mötesplatser, till exempel små torg i bostadsområdena. Till de större hör Societetsparken, stadskärnan och sportcentrum. Man
arbetar för närvarande med att förbättra det offentliga rummet i hamnen. Det som i dag
är kargt och blåsigt skulle kunna bli en trevlig miljö att stanna till i och äta eller handla
något.
Trots att mötesplatser och betydelsen av det offentliga rummet är på agendan i kommunen, finns inte något om detta att hämta i den gällande översiktsplanen. I utvecklingsplanen för Norrtälje stad (Norrtälje kommun 2004) lyfter man dock fram temat, dels
genom ambitionen att bebyggelsen ska samverka med de offentliga rummen – torgen,
parkerna, kajerna – och dels specifikt i det före detta regementsområdet Nordrona som
ska bli ”… en mångfunktionell stadsdel med utbildning, verksamheter, bostäder, service
och aktiviteter. Campusbegreppet bör kombineras med begreppet ”universitetet i staden”
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som betonar betydelsen av att integrera utbildning i en stadsmiljö med mötesplatser och
offentlighet. Konst, kultur, utbildning och företagande kan då finna gemensamma mål
och arenor.” (Norrtälje kommun 2004: 28)
Nykvarn
I den lilla kommunen Nykvarn är ICA-affären, den enda livsmedelsaffären, den centrala
mötesplatsen för kommuninvånarna. Man har också ett nytt bibliotek som man menar
fungerar som mötesplats. I övrigt lockar man konferensdeltagare och besökare genom
anläggningarna Taxinge slott, Bommersvik och Vidbynäs slott. Det pågår ett visionsarbete för Nykvarns centrum (som ”en ny stadskärna”) som betonar betydelsen av
mötesplatser i form av gator, torg och parker i en funktionsblandad miljö med bostäder,
arbetsplatser och affärer (Nykvarns kommun 2009).
Nynäshamn
I Nynäshamn är hamnen på sommaren en välbesökt plats av både boende, besökare och
Gotlandsresenärer. Även andra delar av centrum, som Alkärrsplan och det så kallade
Banantorget, har också betydelse som mötesplats. Det sistnämnda framför allt för de som
åker skateboard. I övrigt kan Kvarnängens idrottsplats och simhallen i Ösmo nämnas.
Banantorget är en av de platser som kommunen skulle vilja stärka ytterligare med hjälp
av fysiska åtgärder.
I översiktsplanen är det framför allt mötesplatser i betydelsen idrottsplatser, parker
och lekplatser, bibliotek, fritidsgårdar och platser för föreningslivet som omtalas i undersökningen. De framhålls som viktiga för utvecklingen av ett samhälleligt socialt kapital,
för ökad trygghet och företagande (Nynäshamns kommun 2009: 24).
Salem
I Salem har man ett centrum med både inomhuscentrum och öppet torg. Där finns kommunal och kommersiell service, kollektivtrafik och gångstråk samlat. En liknande betydelse har det andra centrumet i kommunen, Rönninge centrum. Från kommunalt håll
anses det viktigt att se till att vidmakthålla de funktioner som finns i de lokala centrumen
i dag och det pågår därför ett arbete för att förtäta centrum med bostäder. Den egna hemsidan ser man också som en viktig mötesplats. Där finns information om vad som händer
i kommunen, och ett forum för kommuninvånarna att diskutera aktuella frågor.
Sigtuna
Sigtuna kommun marknadsför sig som ”Alla tiders mötesplats” och är det i flera bemärkelser. Dels historiskt sett, i egenskap av Sveriges första stad, dels regionalt genom
Arlanda flygplats och ett stort kurs- och konferensutbud. Dessutom finns flera fungerande mötesplatser i Sigtuna stad – Stora och Lilla torg, strandpromenaden och Stora
gatan är exempel på viktiga sådana platser. Andra mötesplatser som man framhåller från
kommunen är museet, biblioteket och kommunhuset. I Märsta finns allaktivitetshuset
Forum, där det finns föreningslokaler, biograf, café, ungdomens hus med mera, där både
barn och vuxna kan träffas. Märsta, Sätuna och Vallsta lokala centrum är också viktiga.
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Kommunen arbetar aktivt med att skapa nya och tydliga mötesplatser, till exempel
planeras ett nytt torg i Märsta. I översiktsplanen (Sigtuna kommun 2002), där begreppet
mötesplats förekommer frekvent, tar man även upp vikten av att gynna mångkulturella
möten i meningen tillhandahålla lokaler för föreningsliv och liknande. Mötesplatser är
alltså både lokaler och regional eller internationell tillgänglighet, men också en viss typ
av fysisk miljö (tillkommen genom samlokalisering och funktionsblandning). Genom att
koncentrera service till torg eller liknande och genom att satsa på ”stadsmässighet” så
gynnar man uppkomsten av mötesplatser.
”Medvetet skapade mötesplatser med god rumslighet ska vara den plats där vi kan
mötas spontant då vi passerar från bussen eller butiken och där vi gärna vistas utan
rädsla. Ljusa, vackra, intensiva och trygga platser där människorna själva möblerar
rummet.” (Sigtuna kommun 2002: 67)
Sollentuna
Som viktiga mötesplatser i Sollentuna kommun nämner kommunföreträdaren alla
centrum och idrottsplatser, samt hela kulturutbudet. Föreningslivet och deras lokaler
är också av central betydelse för att möten ska uppstå, liksom kollektivtrafikens stationer och de gaturum där det är möjligt att åstadkomma tillräckligt stor folkmassa. På det
väldigt lokala planet är även tomthäcken och gränsen till grannarnas villatomt en viktig
mötesplats.
I förslaget till ny översiktsplan lyfter kommunen fram ett viktigt åtagande: ”Gör befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser spridda inom regionen”
(Sollentuna kommun 2009: 79). Man pekar på att mötesplatser kan vara av väldigt olika
art (handelsplatser, skolan, arbetsplatsen, föreningslivet etc.) och på betydelsen av att
dessa lockar besökare från olika delar av samhället, vilket ställer krav på trygghet och
tillgänglighet.
”I Sollentuna centrum byggs ett nytt allaktivitetshus, döpt till Satelliten, som är tänkt
att fungera som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna från kommunens alla
delar. Samtidigt pågår arbetet med att rusta upp torg och parker med syftet att skapa
attraktiva mötesplatser. Edsbergsparken kan ses som exempel på en sådan park. Upp
rustningen av Malmparken, inom ramen för förnyelsen av Västra Tureberg, är avsedd
att skapa en mötesplats som attraherar fler än de närboende.” (Sollentuna kommun
2009: 79)

52 Mötesplatser i Stockholmsregionen

Arena Satelliten. Foto: Jonas Lindkvist/DN/Scanpix

Solna
I Solna ser man samtliga knutpunkter för pendeltåg och buss som centrala platser där
möten kan ske. Andra miljöer som omnämns är Solna centrum, Hagaparken, Råsunda
fotbollsstadion, sporthallarna och entrén till kommunhuset. Man ser möjligheten till
oväntade möten som en central aspekt av en stad, och vill med hjälp av fysisk planering
underlätta just detta. Att tänka geometriskt och skapa korsningar kan vara en strategi,
menar man.
Enligt översiktsplanen (Solna stad 2006) vill man värna parker och grönområden,
idrotts- och lekplatser och öppna ytor för ”spontanverksamheter” i bostadsområdena,
samt bygga blandat bland annat för att skapa en levande offentlig miljö, som ska vara
trygg och tillgänglig för alla. Det handlar således om funktionsblandning, om fokus på
parker och torg, om trygghet och tillgänglighet, liksom om att tillhandahålla platser för
rörelse, evenemang och samling:
”Vid planläggning i Solna skall behovet av öppna ytor, platser där människor kan röra
sig och samlas för spontana eller organiserade möten och evenemang, beaktas. På
samma sätt bör det tillskapas och utvecklas platser för möten, föreläsningar, diskussio
ner, utställningar, teater- och musikevenemang. Det är angeläget att ha god tillgång till
öppna mötesplatser i stadens alla stadsdelar och inte bara i stadens centrum. Solna har
för avsikt att värna och främja det offentliga rummet såväl vid planläggning av nya
områden som vid omgestaltning av befintliga stadsdelar.” (Solna stad 2006: 64)
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Stockholm
”Stockholm är en storstad med en fantastisk attraktionskraft. Regionen är en mötes
plats för människor från olika kulturer, en importhamn för nya idéer och ett centrum
för kultur, idrott och nöjen. Stockholm är en av världens vackraste städer med en god
samhällsservice och en unik närhet till vatten och natur. Stockholm är en tillväxtmark
nad med ett starkt näringsliv. Här finns kunskap, möjligheter, utmaningar och puls –
värden som många människor, besökare och företag söker. Stockholm är och bör vara
en region som drar till sig människor från andra delar av Sverige och världen och är
öppen för den mångfald av kulturer som det innebär.” (Stockholm stad 2007 : 3)
Det går inte att kort sammanfatta de viktiga mötesplatserna i en så stor kommun som
Stockholm. Stadsbyggnadskontoret nämner Sergels torg, Kungsträdgården, Medborgar
platsen och Rålambshovsparken i innerstaden, liksom miljöerna kring tunnelbane
stationerna. I ytterstaden är Årstafältet och Långbro sjukhusområde två intressanta
grönområden/parker av lokal betydelse. I olika bostadsområden i stadens ytterkanter
finns naturligtvis en mängd viktiga miljöer där möten potentiellt kan ske. Planering för
mötesplatser sker inte inom ramen för något eget program eller liknande, utan ska ske
som en integrerad del av samhällsplaneringen som helhet. Men, det finns samtidigt en
politisk vision som går ut på att skapa en ”promenadstad”, som kan ses som ett program
för mötesplatser.
I Årstaberg i Stockholms södra del har man genom byggandet av den nya pendeltågsstationen medvetet tänkt i termer av mötesplats. Där är pendeltåg och tvärbana samlokaliserat, liksom nya bostäder i anslutning till dessa. I Hammarby sjöstad ville man
medvetet öppna upp gårdsmiljöerna och undvika helt slutna kvarter, just för att gårdsmiljöerna skulle bli mötesplatser, och inte bara för de som har tillträde till gårdarna.
Detta har dock mött blandade reaktioner, då den otydliga gränsen mellan offentligt och
halvoffentligt rum kan upplevas som otrygg av de boende.
I förslaget till ny översiktsplan (Stockholm stad 2009) står att läsa att Stockholm är
en mötesplats av internationell, nationell och lokal dignitet, och man lägger vikt både vid
den lokala stadsmiljön och vid stora attraktioner som ska locka folk från andra länder.
Man vill stärka mötesplatserna i ytterområdena, till exempel omnämns Kista, Vällingby
och Farsta som existerande centrum som ska ges mer stadsmässig karaktär. Man tar
också upp den ökade rörligheten, som ger behov av bättre tvärförbindelser med kollektivtrafik och pekar på vikten av att ta bort fysiska barriärer i form av vägar eller otrygga
områden. Men, den ökade rörligheten till trots så:
”… är det sällan man besöker områden där människor med en annan bakgrund bor.
I dag fungerar innerstadens gator, parker och torg delvis som gemensamma rum för
många stockholmare oavsett var man bor. Detsamma gäller några av stadens större
centrumanläggningar samt publika lokaler som Kulturhuset och större bibliotek. För
att öka den sociala integrationen är det angeläget att fler gemensamma mötesplatser
utvecklas i framtiden, där människor med olika bakgrund på ett naturligt sätt kan se
och möta varandra.” (Stockholm stad 2009: 17)
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Sundbyberg
I Sundbyberg nämner man det centralt belägna Nybergs torg och stråken Sturegatan
och Stationsgatan som viktiga, förutom en mängd parker (Tornparken, Marabouparken,
Tuvanparken, Golfängarna, Lötsjöparken). Kring Lötsjön finns ett välanvänt promenad
stråk och en servering. Biblioteket är också viktigt, liksom idrottsplatser och restauranger. I Hallonbergen finns ett lokalt centrum med bland annat ett kulturcentrum för
barn och unga. Kommunen anser det viktigt att gynna offentliga platser och inte bara låta
överblivna ytor bli till parker eller liknande. Dessutom finns en del öde platser, tidigare
planerade som mötesplatser som har blivit för stora, och i dag är mer till skada än nytta.
Detta omtalas också i översiktsplanen, där man uttrycker en vilja att staden ska leva både
dagtid och kvällstid. Detta kräver insatser i de offentliga rummen både i stadskärnan och
i ytterområdena (Sundbyberg stad 2001: 14).

Nybergstorg. Foto: Åsa Lovell © Sundbybergs stad

Södertälje
I Södertälje är stadskärnan med gågatan och torget den viktiga och självklara mötes
platsen, liksom området kring Maren (Södertälje kanal). I övrigt framhålls tillfälliga
evenemang, liksom mötesplatser i bostadsområden och kommunens mindre samhällen,
samt de ”inofficiella platserna”, som en kommunal tjänsteman inte nödvändigtvis känner
till. Ett arbete för att utveckla södra stadskärnan pågår, liksom utvecklingsarbetet med
fokus på offentliga rummet i miljonprogramsområdena Hovsjö och Ronna. Man vill tydligare koppla dessa områden till staden, inte låta dem vara så avskurna från stadskärnan
som de är i dag. Det handlar både om fysiska åtgärder och om att skapa anledningar för
de boende i områdena att ta sig utanför dem.
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Tyresö
I Tyresö kommun finns för det första Tyresö centrum som fungerar som inomhusmötesplats. Mötesplatser utomhus i centrum är det sämre med, enligt kommunföreträdaren.
I övrigt har man flera idrottsplatser, liksom en spontant tillkommen boulebana, där
pensionärer spelar boule. De unga hittar man på ungdomsgården eller i centrum och
vid bussterminalerna. Tyresö slott och parkmiljön runtom är attraktiv, till exempel för
midsommarfirare.
I översiktsplanen omnämns planering för mötesplatser i samband med att Tyresö
Strand diskuteras. Man menar att det är en brist i kommundelen. Där är ambitionen
därför att skapa ”en attraktiv mötesplats med restaurang, strandpromenader, badplats,
lekplats och småbåtshamn.” (Tyresö kommun 2008: 4)
Täby
Täby kommun arbetar med att stärka de regionala centrumen Täby och Arninge genom
mer bostäder och butiker. Man vill även stärka Täby centrum som huvudsakligt kommuncentrum genom att lokalisera ett nytt kommunhus dit. Det ligger för närvarande i
Roslags Näsby. I övrigt var Täby galopp tidigare en viktig mötesplats, även för besökare
från långt utanför kommunen, men det var innan galopp blev något man konsumerar
hemma framför teven! På galoppfältet finns därför planer på att bygga en funktionsblandad stadsstruktur med bostäder, verksamheter och en stor stadspark.
Upplands-Bro
Kungsängen och Bro centrum är de två viktigaste mötesplatserna i Upplands-Bro
kommun. I översiktsplanen står att man vill verka för att dessa två centra stärks vad
gäller handel och service. Handeln framhålls som skapare av offentliga mötesplatser
(Upplands-Bro kommun 2009: 35) I tillägg till Kungsängen och Bro centrum finns en
mängd platser av olika karaktär som fungerar som platser där folk möts, där evenemang
hålls eller man vistas för att se och bli sedd – kyrkorna på landsbygden, hembygdsgårdarna och deras omgivningar, idrottsanläggningarna och naturområden såsom Gröna
udden, Gröna dalen och Viksjöbadet. Mötesplatser kan vara miljöer som kommunen
iordningsställt för bland annat just det syftet, men det kan också vara en mataffär och
parkeringen utanför (Coop Forum i Brunna). Dit kommer de boende för att handla, se
folk och ta del av information som anslås på anslagstavlan.
Upplands Väsby
Översiktsplanen för Upplands Väsby kommun (2005) tar upp mötesplatser i flera olika
bemärkelser – för kulturverksamhet, för föreningsliv, för ungdomar, för en levande stad.
Skolor och skolgårdar lyfts fram som potentiella mötesplatser, som också kan användas
för aktiviteter utanför skoltid. Mötesplatser i bostadsområdena anses också viktigt – i
meningen viss service och lokaler för gemenskapsaktiviteter. Stadskärnan betonas som
”en mötesplats för alla” och ett av målen med framtida planering är att skapa attraktiva
mötesplatser:
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”Mötesplatser är grunden i en levande småstad. Ett program för det offentliga rummets
utveckling bör tas fram i samband med översynen av den fördjupade översiktsplanen
för Centrala Väsby. Ett stadstorg bör skapas som en central mötesplats och en del i
stadsstråket men även mindre platsbildningar för andra behov. Men mötesplatser
omfattar inte bara platser och torg utan även parker och grönområden. Grönområden
med olika funktioner och för olika behov ska planeras in med samma status som annan
markanvändning” (Upplands Väsby kommun 2005: 23).
Från kommunen lyfter man dessutom fram Väsby centrum med inomhustorg som en viktig mötesplats, men samtidigt som en belastning då det ”suger in” folk och lämnar andra
platser tomma. I övrigt är pendeltågsstationen och torget vid stationen, Vilundaparken,
Kairobadet och gymnasiet viktiga mötesplatser för kommuninvånarna. För företagen
har Infra city betydelse, och dessutom finns ett antal mötesplatser för specifika grupper – såsom konsthallen för konstintresserade. För närvarande arbetar man bland annat
med att stärka stråket Kairobadet – Runnby torg – pendeltågsstationen – Centralvägen
– Vilundaparken genom bland annat bostäder och små torg, både med syfte att skapa
mötesplatser och att skapa ökad stadsmässighet.
Vallentuna
”Kommunen planerar för ett samhälle där människor kan mötas, vara aktiva och trivas
oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionshinder. Det innebär att man oavsett fas i livet
(gammal, ung eller mitt i livet) ska kunna hitta en bostad som är lagom stor, ett varie
rat och givande service-, fritids- och kulturutbud och inte minst lockande mötesplatser.”
(Vallentuna kommun 2009: 9)
I Vallentuna kommuns översiktsplan tar man upp Vallentuna centrum som den naturliga
mötesplatsen i kommunen, men begreppet mötesplats förekommer också i diskussionen
om betydelse av kultur-, sport- och fritidsaktiviteter. En grupp som kan vara viktig att
tänka extra på är de äldre.
Vallentuna centrum med omgivningar har kommunen arbetat mycket med. Man
eftersträvar att göra det till en mer attraktiv och intressant mötesplats för kommun
invånarna genom kulturhus/bibliotek, ungdomens hus, caféer och både kommersiell och
annan service. Man anser också att tillgängligheten är viktig, och genom att satsa på stråk
och samband vill man göra det lätt att nå centrum och därmed stärka dess betydelse som
mötesplats. I andra delar av kommunen finns till exempel Bällstaberg, där man koncentrerat en del service och verksamheter, samt försökt få in mer kommersiella lokaler.
I Kårsta är biblioteket av betydelse som en av få gemensamma mötesplatser i kommundelen.
Vaxholm
Hamnen är det första en besökare möter i Vaxholm, och det är också en viktig mötesplats,
liksom Hamngatan och Eriksö friluftsområde och parken Lägret. Eftersom Vaxholms
kommun består av ett antal öar, är dels Vaxön i egenskap av ”centralort” viktig, men det
kan också finnas miljöer ute på de olika öarna som har betydelse för öborna. Från kom-
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munens håll skulle man vilja stärka Rådhustorgets betydelse som mötesplats och få besökare till Vaxholm att röra sig längre in i staden, från gästhamnen som i dag är en rörig och
inte så välfungerande plats. I arbetet med en ny översiktsplan fokuserar man också på att
stärka vissa ”målpunkter” och göra dem mer attraktiva (Vaxholms kommun 1990).
Värmdö
Värmdö kallar sig Skärgårdens mötesplats i sin Vision 2030 (Värmdö kommun 2009).
Den fungerar som en övergripande bild för hela kommunen. När det gäller mer specifika
platser som i dag är viktiga mötesplatser, nämner kommunens företrädare Mölnvik
affärscentra, Stavsnäs vinterhamn, platsen nedanför kyrkan i Gustavsberg och sport
centrat i Gustavsberg. Gustavsbergs centrum menar man i dag mest är ett busstorg, och
inte någon fungerande mötesplats, men planarbete pågår för att skapa en inbjudande
miljö där. I stället för att platsen ska dikteras av trafiken så ska man genom torg och parker gynna människors vistelse där.
Österåker
Miljön kring Åkersberga station och torget i centrum är de centrala offentliga miljöerna i
Österåkers kommun. Dessutom finns viktiga parkområden, och färjelägen och liknande i
skärgården, som också är viktiga mötesplatser. De små samhällena på öarna, såsom Mellansjö på Ljusterö med kyrka och skola, har naturligtvis också stor betydelse lokalt. Även
i Österåker har man som ambition att bli mer stadsmässiga, och mötesplatser är då på
agendan till exempel i utvecklingen av station och bussterminal.
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Några nedslag: köpcentrumet, caféet, Guds hus, öppna
förskolan, Subtopia, city och biblioteket
Köpcentrumet som mötesplats: ”Vi är som en stad”
I samrådshandlingen för Stockholms kommuns nya översiktsplan omnämns Kista som
en viktig tyngdpunkt och potentiell mötesplats i Stockholms ytterområden (Stockholms
stad 2009). Där finns en mängd företag med inriktning på informationsteknologi, där
finns utbildning inom samma område, och där finns bostäder och ett stort köpcentrum1.
Enligt översiktsplanen har Kista utvecklingspotential, men infrastrukturen ska förstärkas
och nya bostäder planeras:
”Arbetsplatsområdets utveckling mot en levande och blandad vetenskapsstad ska fort
sätta. Kista centrum kan vidareutvecklas till en attraktiv och integrerande mötesplats i
denna del av regionen. Planeringen bör ske för ytterligare kulturinslag, till exempel en
lokal för större scenarrangemang. Ambitionen i Vision 2030 Järva är att stärka sam
banden mellan och inom norra och södra delarna av Järva. Några av insatserna är att
delvis koppla ihop gatunät, att satsa på centrala stråk och utveckla ny bebyggelse för
att stärka stadsdelarnas identitet” (Stockholms stad 2009: 61). Järvafältet omnämns
som en viktig mötesplats (”aktivitetsfält och mötesplats”).
Den mest centrala och tydligaste mötesplatsen i Kista i dag är dock Kista galleria där
service, institutioner och affärer finns samlade. Gallerian öppnade för första gången 1977
men har expanderat och omvandlats kraftigt sedan dess. Nuvarande form och storlek fick
den hösten 2009. Man har cirka 50 000 besökare om dagen och arbetar medvetet med
att stärka sin betydelse som mötesplats och stark aktör i närområdet. I någon mening är
gallerian en miljö öppen för ”alla”. Flera olika aktiviteter är samlade där, och det är dit
man tar sig om man ska handla mat eller kläder, gå till vårdcentralen, arbetsförmedlingen eller hämta ut paket till exempel. I Kista finns även biograf och hotell och i närheten
utbildningar, arbetsplatser, bostadsområden och studentbostäder. Således har gallerian
potential att samla människor av olika åldrar och med olika ärenden. Den ligger i direkt
anslutning till Kista tunnelbanestation, så för att ta sig från tunnelbanan till vissa delar av
Kista måste man passera genom gallerian.
Kista galleria är även en mötesplats i den meningen att dit tar sig både boende och
arbetande i området. I detta fall kan det vara av särskilt stor betydelse eftersom det inte
är samma grupper. De som arbetar i Kista – ett högteknologiskt centrum i Stockholms
regionen – är i hög grad tillresande, medan de som bor i området i högre grad arbetar
inom andra branscher och på andra platser. Det finns ytterligare skillnader mellan
dessa grupper – såsom utbildnings- och inkomstnivå, etnisk och kulturell bakgrund –
som förstärks av en funktionsuppdelad miljö med arbetsplatser, bostäder och centrum
åtskilda. Skillnader som gör att det är lätt att se betydelsen av en plats i området där alla
1

Detta avsnitt är huvudsakligen baserat på ett besök i Kista Galleria
och en intervju med VD Gunnar Mässing.
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dessa olika grupper möts, och där olikheterna och skillnaderna kan ställas mot varandra,
men också potentiellt suddas ut. Det handlar inte om att dessa olika grupper ska mötas
i meningen samtala, bli vänner, utan mer att de ser och blir sedda av varandra. Man kan
således säga att mötesplatsen Kista centrum inte bara har funktion som service- och
shoppingplats, utan även har en samhällelig och kanske pedagogisk betydelse. Det har
potential att vara en plats där samhällelig mångfald kan göras synlig. En viktig mötesplats i flera bemärkelser.

Kista galleria. Foto: Mohammad Pakuwibowo

Kista galleria har öppet 10-21 alla dagar, med vissa avvikelser för specifika butiker. Den
marknadsför sig som ”Sveriges öppnaste galleria” och har öppet till klockan 21 på kvällen,
vilket onekligen innebär stor tillgänglighet. Efter affärernas stängning finns biograf och
restauranger, som har öppet ännu längre och hela gallerian är öppen för passage från tunnelbanan till klockan 01.30. Under olika tider på dygnet fungerar gallerian som mötesplats för olika grupper. Under lunchtid domineras den av de arbetande (en grupp som i
sin tur domineras av manliga ingenjörer), under eftermiddagarna är det ett mer traditionellt köpcentrum för en vidare grupp besökare, för att på kvällstid domineras av unga. På
helgerna är det framför allt familjer som besöker centrumet, och denna grupp kan i sin
tur variera kulturellt beroende på vilka högtider som firas.
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Det finns enligt gallerialedningen ett antal anledningar till att Kista galleria ”är som en
stad” och fungerar som en mötesplats, trots att den är belägen utanför stadskärnan och
”mitt ute i skogen”:
– Infrastrukturen – det är bra tillgänglighet med både bil och kollektivtrafik och
gallerian betjänar därför ett stort område.
– Den är tillräckligt stor.
– Där finns mycket att välja på – och därmed flera olika anledningar att ta sig dit, flera
olika smaker och intressen som kan tillfredsställas.
– I Kista finns ett område med arbetsplatser och ett med bostäder. Gallerian blir en plats
där de båda grupperna kan mötas och uträtta ärenden och/eller roa sig. Dessutom
utgör de två grupperna tillsammans ett stort kundunderlag.
– Både som boendemiljö och arbetsmiljö representerar Kista en internationell miljö och
gallerian blir en mötesplats för människor från olika kulturer, länder, yrken, samhällsgrupper med mera.
– Gallerian har öppet alla dagar på året utom tre, och är därmed extremt tillgänglig
oavsett vilka helger just du firar.
– Gallerian är en viktig plats för de som av olika anledningar inte kan mötas hemma –
som inte får mötas överhuvudtaget. Här är de anonyma och kan dölja sin identitet.
Detta är ett exempel på hur gallerian får en specifik funktion i det mångkulturella
samhället.
– Gallerian har starkt fokus på ordning och trygghet och att det är rent och snyggt (för i
ett köpcentrum möts även folk som kan uppträda hotfullt, ställa till incidenter, skräpa
ner eller vandalisera).
– Gallerian är en viktig plats för informationsspridning och kunskapsspridning i
området – en potentiell ”integrationsplats”.
– I Kista finns inga andra fungerande mötesplatser.
Ett köpcentrum är inte en offentlig miljö i den mening som ofta åsyftas, eftersom det
stänger vissa tider och eftersom det är en privat fastighetsägare – som delvis kan sätta
sina egna specifika regler för vad man får göra, vilka som får vistas där etc. Kista Galleria
ägs av Länsförsäkringar Liv Försäkringsbolag och Vital Forsäkring ASA. Men i fallet Kista
galleria, liksom för flera andra av stadens mötesplatser, är gränsen mellan det privata och
det offentliga rummet svår att dra. Från tunnelbanestationen (mer offentlig) kliver man
rakt in i gallerian (mer privat), dock på en före detta vanlig gata (nu inbyggd) som alltså är
offentlig, till exempel i den meningen att den är möjlig att söka demonstrationstillstånd
för. Den ser dock i dag inte annorlunda ut än någon av de andra ”gatorna” i gallerian.
Dessutom finns offentlig service bland de kommersiella verksamheterna i gallerian, som
för övrigt liknar en stadsmiljö i sin struktur (rutnät) och har bänkar att vila sig på en
stund, likt i en park eller en offentlig stadsmiljö. Så det är inte lätt att avgöra huruvida
man befinner sig i ett privat eller ett offentligt rum.
En viktig aspekt av det privata ägandet är att Kista galleria i första hand ska generera
vinst åt ägare och affärsinnehavare, genom bland annat hyresintäkter respektive hög
omsättning. Gallerian har inte tillkommit i syfte att skapa en öppen och mångfacetterad
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miljö för möten, lärande och integration, utan är framför allt en plats orienterad mot
konsumtion. Man avhyser dagligen personer där som på något sätt skapar otrygghet
eller som förstör. Gallerialedningen framhåller att verksamheten är beroende just av
öppenhet och möten för att locka dit folk. Men är också beroende av en fungerande relation med alla de aktörer som finns i Kista – boende, arbetande, företag, myndigheter,
Stockholms stad, SL, affärsinnehavare med flera. Tillsammans bygger de Kistas image.
En otrygg, smutsig eller för hårt styrd miljö bidrar inte till en positiv image.

Caféer och restauranger – den tredje platsen
och det nya kontoret?
I retoriken kring betydelsen av mötesplatser tas ofta behovet av caféer och restauranger
upp. De får tjäna som sinnebilden för stadsliv, och förra sekelskiftets kontinentala caféliv
är en återkommande referens. Det kan fungera som mötesplats för människor som redan
känner varandra, men det kan också vara en plats där slumpmässiga möten uppstår2.
Historiskt har caféet omtalats som en viktig plats för politiska möten, för argumentation
och nyhetsförmedling. I dag är det framför allt en social samlingspunkt och en plats dit
människor beger sig för att äta, prata och titta på andra människor. Det har benämnts
”den tredje platsen” – en halvoffentlig miljö mellan hem och arbete som är viktigt för att
kunna skapa och bevara sociala relationer (Oldenburg 1989, se också s.30).

Brunogallerian. Foto: Henrik Lännevi

2

Detta avsnitt är huvudsakligen baserat på ett besök på Coffice och en
intervju med dess grundare Petter Hauffman.
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Caféer och restauranger finns i köpcentrumet för att göra miljön trivsam och levande –
och kanske mer likt en stad? Kulturhus, bibliotek, varuhus, bokhandel med mera har i
dag ofta tillhörande caféer – som träffpunkter och miljöer som ska skapa ett lite rörigt,
men attraktivt och stadslikt, liv. De kan göra att man stannar längre på dessa platser
– och därmed lånar eller köper fler böcker eller andra varor. De gör också miljöerna
flerfunktionella och skapar fler anledningar till att vistas på platsen.
I dag är caféer också platser dit folk beger sig för att arbeta. Som en konsekvens av
de ökade möjligheterna till frilans- och hemarbete (som i sin tur är en konsekvens av
kommunikationsteknikens utveckling) har uppenbarligen ett behov uppstått av att trots
allt ha en social arbetsmiljö. Allt fler caféer har trådlös internetuppkoppling som man
kan dra nytta av i arbetet. Detta innebär att människor kan bli sittande länge på dessa
platser. Detta har gett upphov till begreppet ”coffice” – coffee/office, ett kombinerat café
och arbetsplats (Urban dictionary (www.urbandictionary.com) definierar begreppet
på följande sätt: ”A coffee shop one makes into an office where non-coffee shop work is
performed”).
I Stockholm finns sedan en tid, förutom flera caféer med trådlös internetuppkoppling,
ett ”coffice” som går just under det namnet. Coffice drivs av landskapsarkitektföretaget
Nod Combine och är ännu på experimentstadiet. Det är inte bara ett café utan där finns
även platser man kan hyra som arbetsplatser. Man har således gjort sig en affärsidé av
besökare som arbetar, och som kan bli sittande länge utan att konsumera mer än en
besökare som endast stannar en stund.
Arbetsmöten sker i dag på caféer, liksom telefonsamtal, läsning och skrivarbete.
Kontoret har i någon mening således flyttat ut i det offentliga rummet. Men caféer är inte
alltid den bästa arbetsmiljön – man kan behöva lite lägre ljudnivå, liksom tillgång till något som liknar kontorsservice. I lokalerna finns förutom ett vanligt café en ”arbetsklubb”
där man som medlem kan boka plats för att sitta och arbeta några timmar, antingen i en
fåtölj eller i konferensrum, samt det egna arkitektkontoret. Medlemmarna i arbetsklubben (i dag ett 30-tal) kan boka in möten, använda skrivare och scanner, liksom hyra
konferensrum. Lokalerna går från offentligt (caféet, öppet för alla), via halvoffentligt
(arbetsplatserna, bakom ett draperi, endast öppet för medlemmar mot en kostnad), till
privat (kontoret, bakom glasdörrar, endast öppet för de anställda på Nod Combine).
Enligt Coffice har de medlemmar som är till exempel konstnär, illustratör, författare,
filmregissör och arkitekt. De är intresserade av att prova experimentet, söker en lugnare
situation än på vanliga fik, eller behöver bara komma hemifrån om det är där de vanligen
arbetar. Eftersom verksamheten fortfarande är ny, är det svårt att utvärdera vad den lett
till när det gäller skapandet av möten och sociala kontakter, men man ser tendenser till
nätverksskapande i lokalerna – jobbförmedling och liknande. Men kanske är det kön till
kopiatorn som kommer att bli den viktigaste mötesplatsen där framöver?
Både vanliga caféer och Coffice är halvoffentliga i meningen att de är privatdrivna, och
selekterar genom utbud, prisnivå och – som i fallet med coffice – medlemskap. Dessutom
sker selektering av människor genom inredning och atmosfär. Man stannar och kommer
tillbaka om man känner sig hemma där. Och omvänt, det vill säga ägarna kan utforma
lokalerna och utbudet för att locka en viss grupp människor, eller uppmuntra till en viss
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sorts aktiviteter. Välkomnar man barnvagnar eller inte, serverar man alkohol eller inte,
spelar man hög musik eller inte – det är några exempel på hur man kan bjuda in eller
avskräcka olika grupper.

Guds hus – ett offentligt rum och en plats
för möten kring livsfrågor
Från en mötesplats med ursprung i den svenska folkbildningstraditionen till en mångreligiös samlingsplats. Ungefär så ser utvecklingen för gamla Folkets hus i Fisksätra ut
när det nu i stället ska bli Guds hus3. Det började på 1980-talet när Nacka församling tog
över det som varit Folkets hus. 1996 blev katolikerna i Nacka Värmdö en egen församling
och började då också hyra in sig i kyrkan. Samtidigt tog muslimska föreningen i området
kontakt med kyrkan. Det har således funnits relationer mellan de tre trosinriktningarna i
Fisksätra sedan dess, och 2002 vände sig även skolan i området till kyrkan för att få hjälp
med hur man skulle hantera en mångkulturell och mångreligiös situation vid firandet av
högtider. Det ledde till muslimsk-kristna samlingar och så småningom mer organiserade
religionsdialoger och samarbeten. Man hittade flera gemensamma grunder.
Till detta samarbete mellan katoliker, muslimer och protestanter kom att kyrkan
2008 startade ett samarbete med Stadsmissionen kring ett råd- och stödcentrum i de
före detta Folkets hus-lokalerna. Sammantaget fanns det i alla samarbeten en god grund
för att etablera något beständigt gemensamt i kyrkans lokaler. Att lokalerna dessutom
behövde renoveras gav ytterligare möjligheter. Svenska kyrkan hade för stora lokaler, de
muslimska och katolska församlingarna inga eller för små. Detta är bakgrunden till idén
om Guds hus. Man ska, med början 2011, bygga om kyrkan så den passar både protestanter och katoliker och därefter bygga till en moské, med en del gemensamma verksamhetslokaler och ett gemensamt inomhustorg som förenar de två huskropparna. Projektet
är inte grundat i någon lokal religionskonflikt eller annan problematik av något slag, utan
i det beskrivna existerande samarbetet och i gemensamma intressen. Det är också viktigt
att betona, menar projektledare Henrik Larsson i Nacka församling, att det inte handlar om någon religionsblandning. Tre samfund ska snarare få goda möjligheter att vara
precis vad de är – men i gemensamma lokaler. Samtidigt har bygget och organisationen
både en symbolisk och praktisk betydelse i form av den mötesplats som uppstår.
Guds hus är troligen ett ganska unikt initiativ i Sverige i dag. Det finns religionsdialoger, interreligiösa råd och samarbeten mellan präster och imamer i olika sammanhang,
men att bygga en gemensam byggnad är ovanligt. Den blir till en mötesplats i sig, och inte
bara den verksamhet som pågår där. Man betonar att man framför allt är en lokal aktör
i området. Det handlar inte om att bli ett interreligiöst nationellt centrum, utan situationen springer ur de lokala behoven och den lokala utvecklingen.

3

Detta avsnitt är huvudsakligen baserat på en intervju med Henrik
Larsson, Nacka församling.
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Fisksätra är ett bostadsområde i Nacka kommun med cirka 8 000 invånare med ursprung
i 70-80 olika länder, byggt som en del av miljonprogrammet. Cirka 40 procent av de
boende är muslimer och 40 procent är kristna. Fisksätra är inte ett speciellt religiöst område, men de mångkulturella bostadsområdena tenderar att ha en större andel religiösa
utövare än mer homogena ”svenska” medelklassområden, menar Henrik Larsson. Det
är förstås dessutom möjligt att sätta in detta projekt i en vidare samhällelig kontext som
kopplar det till kyrkans förändrade betydelse i samhället på grund av flera parallella utvecklingstendenser – ett mångkulturellt och mångreligiöst Sverige som framför allt blivit
synligt under 1980-, 90- och 00-talen, en politiserad religionsdiskussion efter terrorattentaten i USA 11 september 2001 och dess olika konsekvenser, samt ”förortsproblematiken” med sociala problem koncentrerade till vissa bostadsområden. I detta sammanhang
kan en institution som Guds hus vara en viktig mötesplats för att motverka polariserande
tendenser, liksom för att stämma i bäcken så att konflikter inte uppstår.
Kyrkorummen fungerar också som rum för en stund i stillhet eller bön. De är i den
meningen offentliga rum – man får vistas där utan att göra något särskilt eller utan att
konsumera. Kanske går man in för att värma sig eller bara sitta ner en stund utan att bli
ifrågasatt. Dock är detta inte en social aktivitet och att sociala utbyten ska uppstå ur bön
och tyst reflektion är inte så sannolikt. Kyrkans verksamheter kan dock uppmuntra till
sociala möten och interaktion. Henrik Larsson menar att kyrkan är bra på möten över
generationsgränser, men mindre bra att skapa möten över klassmässiga eller etniska
gränser. Han vet dock exempel där kyrkans fysiska miljö gynnar möten mellan olika
samhällsgrupper, där det finns just ett gemensamt ”torg”, likt det man planerar för Guds
hus, i form av en innergård där till exempel café för missbrukare är lokaliserat tillsammans med andra verksamheter. Där måste alla besökare ”stå ut med” – eller berikas av
– olikheterna dem emellan – likt ett socialt blandat offentligt rum.
Kyrkan har också en historia av att vara en mötesplats och en viktig lokal aktör, som
uttrycket ”kyrkan mitt i byn” anspelar på. Kyrkbacken var tidigare en central mötesplats
– i en tid präglad av aktiva kyrkobesökare och en mer auktoritär kyrka. Sekulariseringen
av det svenska samhället har dock gjort att kyrkans roll som samhällsaktör minskat
och förändrats. Den är fortfarande en mötesplats för de färre men aktiva medlemmarna, liksom för de som använder eller besöker den av tradition vid vissa högtider eller
musikevenemang. Dessa är dock i hög grad en homogen ”svensk” medelklass. Svenska
kyrkan har i dag en ambition att vara en öppen miljö i flera bemärkelser och man betonar
betydelsen av öppenhet. Denna diskussion har kommit som en konsekvens av medlemstappet sedan statskyrkan försvann. Man understryker nu i stället sin roll som folkkyrka,
där man får tro på ”vad som helst”. Om kyrkan mitt i byn hade rollen av stark samhällelig
institution som talade om hur man skulle tro och leva, så vill kyrkan i dag vara ett rum för
möten kring livsfrågor. Man menar att platser för ”det goda samtalet” om livet behövs.
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Öppna förskolan som mötesplats:
”Man kommer ju hit för att umgås!”
I Sverige finns ett 400-tal öppna förskolor (2004) som har tilluppgift att ”erbjuda barn en
god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna” (Skolverkets webplats). Det är en öppen pedagogisk verksamhet i den mening att man inte
behöver vara inskriven, utan själv kan delta när man vill, bara man har barn som inte är
inskrivna i den vanliga förskolan. De öppna förskolorna ger också möjlighet till möten
mellan de vuxna föräldrarna som kommer dit, något som kan uppskattas av föräldra
lediga – nyinflyttade, ensamma eller bara nyfikna på nya människor. Eftersom de är
lokala kan de bidra till kontakt mellan grannar – som kanske kan visa sig ha mer gemensamt än att de är hemma med sina barn. Miljön har potential både att skapa beständiga
kontakter mellan barn och vuxna, men också att vara en plats för erfarenhetsutbyte när
det gäller barn och familjeliv. De drivs vanligen av kommunen, men Svenska kyrkan står
också bakom en mindre andel, utöver andra enskilda former. Öppna förskolor kan vara
samlokaliserade med barnavårdscentral, mödravård, socialtjänst och liknande i vad som
brukar kallas familjecentraler. Även om man inte delar lokal så har man ett tätt sam
arbete med dessa typer av aktörer. Öppna förskolan i Enskede/Årsta/Vantör, lokaliserad
i Dalen, presenterar sig som ”en mötesplats för barn och vuxna” och det är framför allt
BVC som informerar om att den finns. Det kostar ingenting att vistas på öppna förskolan
och verksamheten är endast skattefinansierad. Ibland ordnar man, efter önskemål från
BVC, speciella mötesplatser för någon kategori eller på något tema – tvillingföräldrar,
unga mammor eller något liknande. Det kan finnas behov för dessa att träffas själva, både
då de kan behöva särskilda kunskaper och ett behov av att utbyta sina särskilda erfarenheter4.
Öppna förskolan i Enskede/Årsta/Vantör är lokaliserad i direkt anslutning till en lekpark, och nära Dalens centrum och både buss och tunnelbana. Man delar delvis lokaler
med en fritidsgård. Parken utanför är en resurs dels för egen utevistelse, men också som
i sig en mötesplats för föräldrar och barn som inte deltar i öppna förskolan, för dagbarnvårdare och andra förskolor. Man delar på utrymmet, något som vanligen fungerar bra,
och man blir också synlig för förbipasserande. Verksamheten är således lätt att ta sig till
och lätt att se och hitta. Besöken på öppna förskolan kan vara allt från 45 minuter till tre
timmar, och de kan pågå en kortare eller längre tidsperiod. Vanligtvis har man 15–20
barn under förmiddag respektive eftermiddag.
Personalen på den öppna förskolan ska vara en kunskapsresurs, men också skapa trevlig stämning mellan barn och föräldrar. De har sångstund, ordnar grillning, fika, tillhandahåller leksaker etc. De samtalar med föräldrarna men lägger sig egentligen inte i så mycket.
De är inte där i första hand för att ta hand om barnen, utan just för att skapa en mötesplats
och vara en kunskapsresurs. Besökarna på öppna förskolan kan, om de vill, vara anonyma.

4

Detta avsnitt är baserat på information från Skolverket (www.skolver
ket.se), samt en besöksintervju med Pia Torlén och Annica Lindström
på Öppna förskolan i Enskede/Årsta/Vantör stadsdel, belägen i Dalen.
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De registreras inte med namn, och på sina ”namnknappar” (som både de och barnen har
på sig under besöket) kan de egentligen skriva vilket namn som helst. På Öppna förskolan i
Enskede/Årsta/Vantör stadsdelsförvaltning skriver man in sig med gatuadress/område så
att förskolan får en uppfattning om sitt upptagningsområde. De ser där att den geografiska
spridningen är stor och att besökare även kommer från andra stadsdelar. I övrigt ställer
personalen inga frågor om vem man är etc, utan alla är där i egenskap av föräldralediga
småbarnsföräldrar. Föräldrarnas bakgrund, utbildning, sysselsättning etc, är inte relevant
i det sammanhanget. Syftet är att vara en social mötesplats för föräldrar och barn och en
plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar och kunnig personal. Personalen ser ofta exempel på hur förskolan fungerar som en mötesplats genom hur kontakter
knyts mellan föräldrar. De stämmer träff, kommer tillsammans, gör upp egna planer och
håller kontakten utanför förskoleträffarna. Personalen ser inte heller så mycket konflikter mellan besökarna, eller hur olikheter ”spelas ut”. Tvärtom framhåller de respekt och
nyfikenhet och just aspekten att man är där i egenskap av förälder – kanske ensam, osäker i
föräldrarollen, ovan att inte arbeta, nyinflyttad i området, nyinvandrad. För föräldrar utan
omfattande socialt nätverk kan detta vara en nödvändig resurs, medan det för andra mest
är något man gör för att träffa lite folk och komma hemifrån en stund.
Öppna förskolan är en plats man aktivt besöker med ambitionen att möta och mötas.
”Man kommer ju hit för att umgås!” – inte för att prata i mobiltelefon, sitta för sig själv
hela tiden eller läsa tidningen medan barnet leker. Eller för att skapa konflikter. Detta
framhåller personalen, som i de fall de ser föräldrar som inte riktigt deltar varken i barnens eller i de andra föräldrarnas respektfulla samvaro kan säga till dem om detta.
En viktig aspekt av öppna förskolan som mötesplats är möjligheten till anonymitet.
Det fungerar som en ”utjämnande” faktor i samvaron mellan besökarna. En annan utjämnande faktor är att det är kostnadsfritt och inte så förpliktigande att gå dit.

Subtopia – internationell mötesplats på flera plan
Subtopia i Alby, Botkyrka kommun, är en samling byggnader med en mängd olika funktioner. Där finns lokaler för företag, föreningsverksamhet, utbildningar och konferenser,
föreställningar, projekt av olika slag, med fokus på kultur och entreprenörskap. Det är
alltså inte ett traditionellt kulturhus, och inte heller ett ”föreningshus”, utan det centrala
i verksamheten handlar om att stödja kreatörer och kulturentreprenörer. På sin hemsida
(www.subtopia.se) skriver man att man vill bli ”… ett Silicon Valley för kultur med fokus
inställt på ung film och media samt cirkus och gatuperformance. (…) Subtopia är en lokal,
regional, nationell och internationell mötesplats som också fungerar som nätverksbyggande. Hos oss är det meningen att amatörer och proffs, unga och gamla, fattiga och rika
skall lära av varandra, sida vid sida.” 5
På platsen där Subtopia finns i dag var det tidigare ett förfallet industriområde som
fungerade som mötesplats för knarklangning, trafficking och andra ljusskygga verksamheter. Kommunen bestämde sig i slutet av 1990-talet för att göra något åt detta. Man
5

Detta avsnitt är framför allt baserat på en besöksintervju med chefen
för Subtopia, Karin Lekberg.

Mötesplatser i Stockholmsregionen 67

hade då problem med en negativ mediebild, något som drabbade både kommunen och
dess invånare. Men man insåg att man var bra på kultur, vilket lyftes fram som en tillgång och något värt att satsa på. Sedan tidigare hade till exempel Riksteatern verksamhet
i kommunen, och man hade en bra konsthall. Cirkus Cirkör letade nya lokaler för sin
verksamhet och hittade en passande i Alby. I början av 2000-talet blev satsningen på kultur som tillväxtstrategi i kommunen än mer formaliserad, och 2003 blev Karin Lekberg
på heltid ansvarig för verksamheten i det som nu kallas Subtopia och som sedan 2005 är
ett kommunalt bolag. Då fanns, förutom Cirkus Cirkör, fem lokala föreningar i området.
I dag är listan på verksamheter lång. Dagligen vistas cirka 100-150 personer på området
av olika anledningar. Huvudbyggnaden är öppen och bemannad mellan klockan åtta på
morgonen och 21 på kvällen. På kvällstid och helger byts studenter och konferensgäster
ut mot lokala föreningar och kursverksamhet.
På Subtopia lyfter man fram vikten av att arbeta underifrån för att skapa trovärdiga
mötesplatser. Taken är att det inte är möjligt att uppifrån bestämma att ”här ska bli en
mötesplats” och börja med utåtriktad verksamhet direkt. Snarare bör man låta verksam
heten växa fram organiskt, successivt och låta det ta tid. Man vistas på platsen och bygger
upp förtroende. Subtopia har arbetat med att skapa och utnyttja nätverk – både lokala,
nationella och internationella. Alla i nätverken är inte lokaliserade just i Alby, men finns med
i verksamheten ändå. Men platsen och den fysiska miljön har stor betydelse. För att möten
och kontakter ska kunna skapas är det viktigt att den fungerar och upplevs som trivsam. Man
ska känna sig välkommen dit och våga gå in. Dessutom har Alby som etniskt blandad miljö
betydelse för nätverksskapandet. De lokala nätverken kan på samma gång vara internationella, vilket betraktas en stor tillgång. En annan aspekt av mötesplatser i förorten är att man
inte kan kräva att ”alla” ska gå dit. Det kan vara precis lika viktigt att människor kommer
resande från andra håll för att vistas just på Subtopia. Likaså måste man tillåta att ”alla” inte
är intresserade av verksamheten eller att Subtopia ska tillfredsställa ”alla” intressen.
Vad är det då för möten som sker på Subtopia? Det kan alltså vara organisationer eller
liknande som hyr in sig för att ordna konferenser, det kan vara arrangörerna själva som i
samverkan med andra ordnar festivaler men det kan också vara lokala aktörer i området
som använder Subtopia för att utveckla koncept och idéer som så småningom resulterar
i löpande verksamhet. Nu finns även studenter från Danshögskolan och Dramatiska
institutet i området. Studenter, lokala eller nationella organisationer, boende, personal
etc vistas och verkar i samma område. I restaurangen samlas dessutom verksamma
eller boende i Alby för lunch eller fika. Här samverkar således platsen och lokalerna med
själva verksamheterna och människorna till att det blivit en fungerande mötesplats.
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”Alla” möts på Sergels torg eller i Kungsträdgården
Följande står att läsa i Stockholms översiktsplan:
”De offentliga miljöerna får en allt större betydelse för stockholmarnas livskvalitet när
staden växer och förtätas. Staden ska ha en generellt hög ambitionsnivå när det gäller
utformningen och förvaltningen av gator, torg, parker och grönområden. Möjlighe
terna att röra sig i staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt ska vara en central
utgångspunkt för planeringen. I detta sammanhang är tillgängligheten för personer
med funktionshinder en särskilt prioriterad fråga. I stadens centrala delar finns ofta ett
högt besökstryck och slitage i offentliga miljöer och en hög kvalitet på skötseln av den
offentliga miljön har en strategisk betydelse.” (Stockholms stad 2009: 45)
Kungsträdgården, Sergels torg och entrén vid Åhléns city skulle kunna ses som exempel på de viktiga offentlig miljöer som på senare år omformats och förnyats. Ja, de är så
välbesökta att de drabbas av det slitage som tidigare nämnts. Ska du stämma träff med
någon i Stockholms city, eller vill du ”bara titta på folk”, så är Sergels torg/entrén till
varuhuset Åhléns city eller hela Kulturhuset i närheten självklara platser att välja. Dessa
delar av Stockholms innerstad, tillsammans med Kungsträdgården, tillhör de nästan
självklara mötesplatserna både för Stockholmare och för besökare utifrån. Där möts
”alla” – alla åldrar, kön, etniciteter och ärenden. Beroende på väder och tid på dygnet
kan folkmassan se lite olika ut, och det är också möjligt att tala om en förändringsprocess
över tid av dessa platser – genom olika fysiska insatser och åtgärder har man genom åren
lockat till sig vissa grupper och avskräckt andra. Mötena kan naturligtvis också se olika
ut. Här syns både de som stämt träff med varandra, de som möts av en slump, och de som
möts utan att reflektera över det – de ser och blir sedda under tiden de gör ärenden eller
shoppar. De senaste åren har torget blivit naggat i kanten av utökade ytor för butiker, galleria och tunnelbanehall. Det har fått flera konsekvenser. Efter galleriadelens stängning
är vissa rörelsemönster förhindrade. Utökade butiksytor kan också resultera i en mer
homogen folkmassa – bara de som ska handla har ärende dit. Butiksprofilerna kan också
innebära homogenisering. Men de utökade butikerna kan också generera mer rörelse under de tider som de är öppna. Entrén till Åhléns city har länge fungerat som en mötesplats
i ordets mest konkreta bemärkelse – där stämmer man träff för att sedan gå vidare någon
annanstans. Även denna har dock naggats i kanten genom att varuhusets entréyta växt,
och mötesplatsens yta minskat – i alla fall under den tid då varuhuset har stängt.
Sergels torg är en stor öppen plats där små och stora folkmassor kan samlas för politiska
möten, uppträdanden eller shopping. En öppen och ”odefinierad” plats som kan fyllas med
olika tillfälliga aktiviteter, en plats som många passerar förbi på väg till affärer eller annat
i närheten. Människor är på väg upp eller ner i tunnelbanan, på väg in i eller ut ur Kultur
huset eller någon av alla affärer i kanten av torget. Kulturhusets alla aktiviteter är en magnet
här. Utställningar och caféer på dagtid, teater på kvällstid. Det handlar både om aktiviteter
som kostar pengar, och aktiviteter som är kostnadsfria. Kulturhuset är i ständig rörelse och
som erbjuder skydd vid dåligt väder. Här kan man slå sig ned utan att man har något egentligt ärende, men här finns också platser man kan besöka som kund och konsument. Det
finns annars inte mycket sittplatser på själva Sergels torg, eller mindre ”platser i platsen”
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där man kan vistas undanskymt på eller där man kan skydda sig från väder och vind. Den
stora monumentala trappan ner till torget från Drottninggatan är en möjlig sittplats som
tidvis domineras av dem som använder Sergels torg framför allt till att ”se och bli sedd”.
Man kan se den här bristen på sittplatser på två sätt: antingen som just en brist, som gör att
torget endast blir en plats man passerar – eller som en tillgång som gör platsen fullständigt
öppen ur ett demokratiskt perspektiv. Här är alla lika, lika synliga och lika utsatta.

Kulturhuset, Sergels torg. Foto:Robert Henriksson/SvD/Scanpix

Kungsträdgården, på promenadavstånd från de ovan nämnda miljöerna, är en parkmiljö
– som inte är särskilt grön. Där finns bänkar att sitta på, caféer i paviljonger, och en scen
för uppträdanden och evenemang. På vintern anläggs en skridskobana. Kungsträdgården
får ibland, liksom också Sergels torg, tjänstgöra som samlingsplats för stora folkmassor
– vid demonstrationer, konserter eller då idrottsliga segrar ska firas. Platsen drivs privat
av Kungsträdgården Park & Evenemang som är ett dotterbolag till Stockholms handelskammare (www.kungstradgarden.se). De ansvarar för administration, uthyrning och
underhållning i parken på uppdrag av Stockholms stad. Trafikkontoret svarar för grönska, renhållning, belysning och skridskobanan. Att Kungsträdgården är helt privatfinansierad hindrar den dock inte från att fungera som ett öppet och i viss mening offentligt
rum i Stockholm. Kungsträdgården, Åhléns entré och Sergels torg är alla tydliga exempel
på hur staden i dag är disponerad i offentliga, privata och offentlig-privata rum som går
in i varandra, och som inte nödvändigtvis ser olika ut vid en första anblick. Det finns dock
tillfällen då privata aktörer tar hela platsen i besittning för utställningar – såsom när
restaurangerna i Stockholm ska visa upp sig i Kungsträdgården. Då blir den offentliga
parken i högre grad ett privat rum, även om det fortfarande är öppet för besökare.
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Biblioteket – en plats där sociala och
virtuella möten kan integreras
Biblioteken är i dag mångfunktionella miljöer. Besökare ska helst inte bara låna eller
lämna tillbaka en bok – de ska sitta där och studera, gå på en uppläsning eller ett föredrag, läsa tidningar, söka information på internet eller på anslagstavlan, lyssna på musik
eller se på en utställning. Biblioteket är också oftast en samhällelig institution. Under de
senaste åren har den omförhandlat sin roll till att bli mer av en mötesplats. Det är tydligt
till exempel i ”Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad
2006-2010” (Stockholms stadsbibliotek och Stockholms kulturförvaltning 2005), och i
det arbete som Åke Nygren, intern projektledare för Kista Idea lab, utför. Biblioteken ska
i dag locka flera olika grupper och vara öppna och tillgängliga miljöer, och i den meningen
har de potential att fungera som mötesplatser och offentliga rum – i både fysisk och
digital mening. Med caféer, debatter, jobbsökarverksamhet och andra evenemang och
verksamheter för att locka folk, för att synas och understryka sin samhälleliga betydelse6.
”Stockholm är en stad som förändras och utvecklas och som därför behöver offentliga
arenor där medborgarna kan mötas för att kommunicera, debattera, utvecklas och hämta
stoff som sätter fantasi och kunskap i rörelse.” (Stockholms stadsbibliotek och Stockholms kulturförvaltning 2005: 17)
Biblioteken har med tiden blivit livligare rum. De är inte längre bara tysta läsesalar
med raka rader av bokhyllor, utan mer av kultur-, informations- och lärcentrum med
delvis varierat upplägg och utformning. Biblioteket kan agera, skapa möten, peka, lyfta
fram och inte bara tillhandahålla och vara öppna och tillgodose en efterfrågan. Samtidigt
har de fortfarande en roll som plats för kontemplation och avskildhet.
Besökarna i biblioteket kan, precis som när det gäller till exempel ett köpcentrum,
passera igenom eller stanna en längre stund. De behöver vanligen inte heller motivera
sin närvaro, utan vill man bara gå in och värma sig på biblioteket så ska det gå bra – likt
ett fungerande offentligt rum. Men det är inte garanterat en mötesplats bara för det. Man
går inte alltid till biblioteket av sociala skäl, eller för att träffa folk. Att låna en bok är inte
att mötas. Att sitta vid en dator, eller lyssna på musik i hörlurar i samma rum som andra
människor, kan ha en pedagogisk poäng (man ser den andra, och man visar upp sig) men
det är inte möten i meningen sociala utbyten. Kanske kan man tala om biblioteket som
en potentiell mötesplats i meningen plats för sociala utbyten? Det är en öppen, kostnadsfri och relativt neutral miljö som man själv väljer att gå till och där det finns möjlighet att
vara anonym. Yrkestillhörighet, inkomst med mera har liten betydelse. Bibliotek är ofta
centralt lokaliserade, och där finns personal som välkomnar, kan instruera, och i någon
mening styra – och skapa möten. Där finns samhällsinformation som kan locka vissa
grupper. Dess betydelse som plats att vistas på, för villrådiga eller på något sätt resurssvaga individer och grupper (språkligt, ekonomiskt, tekniskt) ska inte underskattas. De
6

Detta avsnitt är baserat på intervju med Åke Nygren, Kista bibliotek
och Kista Idea lab, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek,
samt Stockholms stadsbibliotek och Stockholms kulturförvaltning
(2005) och Stigendal (2008).
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kan där få råd om utbildning, arbete etc. men de kan också helt enkelt få ”se folk”. I viss
mening håller biblioteken på att bli mer av medborgarkontor i dag. Det kan således sägas
ske två typer av möten i biblioteksmiljön. För det första de ordlösa mötena mellan människor som vistas i samma lokal. De handlar om att se och bli sedd, likt när man sitter i en
park eller på ett café. Det kan fylla ett behov av gemenskap. För det andra sker i dag ”riggade” möten, till exempel är de språkcaféer som anordnas på biblioteket i Kista som ett
sätt att ge möjlighet till dem som vill förbättra sina svenskkunskaper på ett annorlunda
sätt, eller kanske ”byta språk med varandra”. Denna typ av aktiviteter kan också leda till
fördjupade sociala kontakter.
Potentiellt kan och ska ett bibliotek vara en plats för ”alla”, men naturligtvis härskar
även här selektering och exkluderande mekanismer som gör att alla inte går till det lokala
biblioteket eller känner sig välkomna och tillhöriga. Det kan också vara så att andra
mötesplatser sprungit om biblioteket i betydelse. Den fullständiga öppenheten kan också
den vara exkluderande. I en fullständigt öppen miljö kan det vara svårt att se vilka grupper som dominerar och vilka grupper som exkluderas eller förbises – specifika ungdomsgrupper eller analfabeter till exempel. En guidande och i någon mån styrande personal
kan därför vara nödvändig, liksom ”riggade” möten.
Det finns ytterligare potentiella barriärer som kan hindra möten: målgruppsbarriärer, ordningsbarriärer och resursbarriärer (se Stigendal 2008). Tillhör man inte rätt
målgrupp för aktiviteterna på biblioteket kan man stängas ute, liksom om man inte håller
sig till accepterat beteende inne i biblioteket. Resursbarriären måste dock sägas vara låg,
då det inte kostar något att komma in i biblioteket.
Det mångfunktionella biblioteket är i någon mån en konsekvens av diskussionen
om att ”boken är slut” på grund kommunikationsteknologins utveckling. Vilken är den
framtida rollen för biblioteken, om bokens tid verkligen är slut och vi inte behöver samlas
fysiskt kring de fysiska boksamlingarna? Ett svar på detta i dag är att vara en aktiv lär
miljö med böcker och utbildningar, evenemang och jobbsökande, matchningsverksamheter, språkverksamheter, datororienterade verksamheter kring spel med mera. Biblioteket kan bli en plats där virtuella och sociala möten kan integreras. Biblioteket kan också
fungera som ett kitt mellan institutioner och människor, som ”matchmakers” när det
gäller jobbsökning, som studieplats för de som läser på distans och som en mötesplats
för det aktiva berättandet. Tidigare tog biblioteken inte så stor hänsyn till sin lokalisering
och till andra aktörer i närområdet. I dag vill man dock i högre grad bli en del av ”där det
händer”, och knyta bättre kontakter med andra aktörer – företag, institutioner med mera
i närområdet. I Kista diskuterar man till exempel möjligheterna för biblioteket att flytta
in i Kista galleria, och i den strategiska planen för Stockholmsbiblioteken 2006–2010
skriver man:
”Dagens biblioteksstruktur har vuxit fram utifrån villkor och förväntningar som var ak
tuella i går. En stad i rörelse förändras över tid. Befintliga stadsdelar byter skepnad och
nya tillkommer. Tidigare vitala centrumanläggningar faller ifrån samtidigt som nya
etableras. Nya knutpunkter för stadens trafikförbindelser etableras och påverkar flödet
av människor.” (Stockholms stadsbibliotek och Stockholms kulturförvaltning 2005: 17)
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4. Malmö – från industristad till kunskapsstad med mötesplatser i fokus
Malmös arbete med att utveckla mötesplatser går parallellt med Malmös utveckling
från industristad till kunskapsstad. Utvecklingen av arbetet med mötesplatser hänger
således ihop med utvecklingen av staden i stort. Samtidigt är det viktigt att betona att
det i Malmö så omtalade förändringsarbetet av staden inte alltid har innefattat arbetet
med mötesplatser. De parallella utvecklingsarbetena har haft beröringspunkter och vissa
gemensamma utgångspunkter. Här kan också urskiljas lyckosamma punktinsatser och
progressiva principer.
Men vad är det då som kännetecknar Malmös utveckling? Utvecklingsberättelsen
om Malmö handlar om industristaden i kris som via visionsarbete och bred enighet,
driftiga satsningar och mycket medvetna mål, transformerades till en kunskapsstad där Öresundsbron, Malmö högskola och Västra Hamnen stoltserade som stabila
komponenter att utgå ifrån i det fortsatta skapandet av den nya staden; en stad där i sin
tur stadskärnan blev ett uppskattat och tydligt tecken på transformationen genom att
själv omvandlas till den sortens stadsmiljö som det anstod en wannabekosmopol, och där
denna omvandling blev en konkret och psykologiskt viktig bekräftelse på hela Malmös
förnyelse7.
Malmö stads egen bild av Malmös utveckling är naturligtvis storytelling, inte en
allenarådande sanning. Men det måste konstateras att Malmö stads sätt att formulera
stadens nutidshistoria och utvecklingsprocess, inte bara har varit framgångsrik, utan
sannolikt också i sig bidragit till utvecklingsprocessen. Tove Dannestam visar i sin
avhandling Stadspolitik i Malmö (2009) hur nyckelperson efter nyckelperson i Malmö
– inte bara tjänstemän, utan även företrädare för näringslivet – reproducerar bilden av
Malmö, och hur denna storytelling används i olika diskurser för att tjäna olika delmål;
men alla med ett gemensamt syfte; att bidra till vad man anser vara en fortsatt utveckling
av Malmö.
I intervjuer med representanter för Malmö stad framtonar det målmedvetna arbetet
med mötesplatser i staden som en betydelsefull faktor i Malmös utvecklingsprocess.
Något exakt årtal när arbetet startade går inte att urskilja. Man kan inte heller slå fast vari
det strategiska arbetet tog sin utgångspunkt men här finns flera betydelsefulla milstolpar
som alla är delar av förklaringen.
Redan då Malmö var en industristad präglades staden naturligtvis av viktiga mötes
platser, som i sin tur präglades av staden och dess invånare. I det offentliga rummet
fanns sommarteater i Pildammsparken. 1971 arrangerades den första folkfesten av en
aktiv musikrörelse. 20 000 personer kom, evenemangets premiär blev en stor succé och
folkfesten blev en årlig tradition. Folkfesten blev också något av en samlingsplats för det
lokala kulturlivet, som resten av året gjorde andra arrangemang, och så småningom drev
opinion för att Malmö skulle få ett kulturhus. Via de stora arbetsplatserna fanns olika
föreningar som fungerade som mötesplatser. Och Malmö stad jobbade med det offentliga rummet, men på den tiden var ett annat synsätt förhärskande och inställningen var
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Detta kapitel är där inte annat anges baserat på intervjuer med
tjänstemän och politiker i Malmö stad, samt företrädare för verksam
heter som arbetar med mötesplatser.
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defensiv snarare än offensiv. En samhällsplanerare i Malmö menar att synen på allmän
platsmark har förändrats markant under decennierna:
”Från början tyckte man att det var riskabelt att låta folk vistas hur som helst, folk
måste hållas efter, det måste finnas regler. I dag ser vi det helt annorlunda.”
För Malmö spelar den demografiska utvecklingen en viktig roll för stadsutvecklingen.
1970 bröts inflyttningskurvan och Malmö blev en stad folk flyttade ifrån. När 30 000
invånare hade försvunnit var det ingen som vågade bygga. Inga nya områden påbörjades
och inne i stan fanns åtskilliga ”bombhål”, platser där hus hade rivits och inga nya hade
tillkommit. Intresset för stadsmiljöfrågan; hur torg, parker och andra ytor såg ut och
fungerade, vaknade inte till ordentligt förrän byggandet återupptogs. Med byggandet
kom kvalitetstänkandet igång igen, och då var det också en ny tidsanda som möjliggjorde
Malmös utveckling av det offentliga rummet.
En annan vändning kom 1985 då kommunalrådet Nils Yngvesson importerade idén
om en stadsfestival från Kiel. I Malmö stads tappning blir det en veckolång festival som
upptar åtskilliga innerstadskvarter och flera parker och grönytor och med ett rikt underhållnings- och kulturutbud. Det nya för Malmö stad med Malmöfestivalen består huvudsakligen av två aspekter; att ägna sig åt underhållning som ett sätt att liva upp staden, och
att använda sig av det offentliga rummets resurser; stadens vardagsrum, på ett nytt sätt.
Men även om socialdemokraterna (och på senare år de röd-gröna partierna) dominerat kommunalpolitiken i Malmö de senaste decennierna, har också borgerliga partier
gjort avtryck i stadsutvecklingen. Under de två mandatperioder när det borgerliga
blocket hade majoritet i Malmö (1986–1988 och 1991–1994), fördes en politisk diskussion om Malmös möjligheter att utvecklas mot havet.
Det stora visionsarbetet som gjordes i Malmö 1994–1997 har haft betydelse för
Malmös utveckling vad gäller mötesplatser. Arbetet leddes av det socialdemokratiska
kommunalrådet Ilmar Reepalu. Här fanns olika delvisioner, varav stadsbyggnadsvisionen var en. Arbetet med att ta fram den leddes till stora delar av Stadsbyggnadskontoret.
Men redan året innan visionsarbetet inleddes, hade Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret påbörjat arbetet med att ta fram ett Stadsmiljöprogram. Dessa processer försiggick alltså parallellt, men med en viss hopvävning.
Det kanske tydligaste avtrycket från den tiden är den idé om en högskola – mitt i staden –
som då frammanades. Under visionsarbetet pågick också diskussioner kring kulturlivets och
den ideella sektorns betydelse, något som kan ha påverkat Malmö stads syn på mötesplatser.
Kunskapen om och fokuseringen på migrationens effekter kan också ha skapat en diskussion kring att stimulera mötesplatser. Vid sekelskiftet inleddes en annan diskussion, den om
enklaver och hur man kan motverka det, och här blev också mötesplatser ett aktuellt ämne.
På Gatukontoret beskriver en ledande tjänsteman hur arbetet på deras avdelning började utvecklas i takt med att man började undersöka samspelet mellan Malmöborna och
det offentliga rummet. Man märkte att upplevelsen av det offentliga rummet präglade synen på Malmös identitet och också medförde att man mer eller mindre stolt över sin stad.
Undersökningsresultaten ledde till att man beslutade sig för att ta utgångspunkt i
människors upplevelser av platser, för att kunna utveckla dem så väl som möjligt. Detta
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är ett arbetssätt som fortfarande genomsyrar gatukontorets tänkande. Men gatukontorets arbete med att utveckla staden (och sitt eget arbetssätt) under början av nittiotalet
bestod också av mer handfasta grepp. En del av dem kan skönjas i förespråkandet av det
enhetliga i stadsmiljöprogrammet. En annan del var att man identifierade uteserveringar
som en viktig faktor för att utveckla stadslivet och mötesplatser i staden, och därför
inledde ett arbete dels med att underlätta för näringsidkare att starta uteserveringar, dels
med att försöka höja uteserveringarnas attraktivitet.
De senaste åren har Malmös utveckling när det gäller mötesplatser fortsatt. Spontankultur ses som något som berikar staden och leder till möten och attraktivitet och från
kommunalt håll har man tillsatt en liten uppmuntrande påse pengar för att stödja initiativ. Den strategiska så kallade MINT-gruppen (Marknadsföring, Information, Näringsliv,
Turism) har kommit fram till att Malmö ska vara en stad för möten 365 dagar om året,
och att det är berikande med många olika sorters arrangemang och aktiviteter. MINTgruppen blev ett sätt att bygga upp relationerna mellan olika förvaltningar inom Malmö
stad. På Stadsbyggnadskontoret har man anammat termen det fjärde stadsrummet, som
avser bottenvåningar som är öppna i sin identitet och funktion och som bidrar till möten
och suddar ut gränsen mellan stadslivet utanför och verksamheten innanför, och i stället
möjliggör en korsbefruktning dem emellan. Men man stannar inte där, utan fortsätter
att fundera över bland annat socioekonomiska faktorer och kreativitet, och man vänder
sig från föreställningen att det bara skulle vara fysisk planering som gagnar stadens
utveckling vad gäller mötesplatser. Stadsdelsförvaltningarna ser mötesplatser som en
fråga som angår dem och Fritidsförvaltningen funderar på hur en ökad tillgänglighet till
fritidsverksamheter kan gynnas. På Gatukontoret vill man förnya dialogmetoder och på
Kulturförvaltningen tänker man fortsätta göra kulturen till en angelägenhet för flera.
Ett erkännande för Malmö stads arbete fick man 2008 när Malmö tilldelades Sveriges
Arkitekters Planpris 2008 ”för sin utveckling av strategin att använda det offentliga rummet för att stödja stadens utveckling. Arbetet pekar på de offentliga rummens betydelse
för social mångfald, innovationskultur, attraktivitet och en långsiktigt hållbar stadsutveckling i en kunskapsekonomi.” (Bergström 2009)

Samordnade och robusta strategier
Flera olika strategiarbeten rörande mötesplatser kan alltså skönjas i Malmö. Ingen
av dem kan sägas vara något ”överdokument” till de andra. Däremot har de olika
detaljeringsgrad, tillämpning, rör olika teman och har olika tidshorisonter.

Mångfald, möten, möjligheter
Mångfald, möten, möjligheter är sedan 2002 Malmö stads ledord. Inom Malmö stad
återkommer begreppet ofta när man lyfter fram mötesplatsers betydelse. Det sker i allt
från strategiska sammanhang till tävlingar. Ledorden fanns med i juryns motivering över
2009 års bästa uteservering och de används i officiella presentationer. Flera intervju
personer väver in begreppet i sin berättelse om Malmös utveckling vad gäller mötes
platser. Men det är inte alldeles lätt att utröna hur dessa ledord ska betraktas.
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Mångfald möten möjligheter anses vara Malmö stads devis, men är det snarare som
värdegrund än som tagline eller slogan. Så hur hanterar man då denna allitteration som
så många ser som Malmös varumärke, när man samtidigt inte vill ha något påhäng i
marknadsföringen? I utvecklingen av Malmö som mötesplatsstad och i skapandet och
utvecklandet av specifika mötesplatser visar det sig vara som just värdeord som man har
det med sig och som man vill ska prägla det arbete man gör. Klart är att det finns en stor
medvetenhet om begreppet och att berörda aktörer förhåller sig till det och handskas med
det. En ansvarig tjänsteman för gatukontoret menar att detta destillat av Malmös värdegrund har varit självklart att utgå ifrån:
”Vi tycker att i uppdraget i det offentliga rummet så bildar de en hemskt bra grund
för arbetet. Mångfalden stämmer ju med uppdraget i Malmö. Vi jobbar också med att
skapa en mångfald av uttryck, många aspekter av mångfald. Ur vårt perspektiv är or
det möjligheter att vara mer undersökande och tillåtande. Sen är det så att ett kärnord
för oss innan det formulerades var möten, och mötesplatser låg i vårt arbete innan dess.
Det är ett av de viktigaste fundamenten.”
I strategiska dokument slås värdeorden fast och bildar ofta en utgångspunkt för handling.
På detta sätt kan man säga att denna devis – om än inte överordnad – genomsyrar andra
strategier.

Mötesplats Malmö
Den nämnda MINT-gruppen har tagit fram dokumentet Mötesplats Malmö med under
titeln Marknadsplan 2004 (Malmö stad 2004). Det är ett övergripande strategiskt
dokument som slår fast vilka marknadsmål och mål för evenemangsområden som finns.
Dokumentet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av Malmö som stad, och det konstateras hur positivt den har utvecklats i en mängd avseenden. Mötesplatsen Malmö heter ett
kapitel som slår fast Malmös betydelse som mötesplats ur olika aspekter, och hur viktigt
det är att olika sektorer och aktörer anlägger ett helhetsperspektiv i sitt arbete med att
utveckla Malmö som mötesplats:
Syftet med Mötesplats Malmö är:
”att profilera Malmö med en egen och unik identitet. Profilen för Malmö som mötesplats
lyfter fram vissa utvalda kvaliteter som kan fungera som positiva kännetecken för sta
den. Kommunens visionsvärden för Malmö om ”mångfald, möten och möjligheter” har
sin grund i just immateriella behov. En marknadsplan för Mötesplats Malmö handlar
om stadens identitet och måste därför vara inriktad på immateriella värden som käns
lor och upplevelser.” (Malmö stad 2004: 7).
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Översiktsplan, dialog-PM och Möten i staden
Malmö stads översiktsplan från år 2000 fördjupar sig inte nämnvärt i mötesplatser. Men
man konstaterar att ”De offentliga rummen skall utgöra säkra och trygga mötesplatser för
social gemenskap” (Malmö stad 2000: 52) och man betonar vikten av en rik och levande
stadsmiljö. I aktualiseringen från 2005 är fokuset tydligare. Mötesplatsernas betydelse
betonas ur flera aspekter; socialt, integrationsmässigt, trygghetsmässigt och attraktionsmässigt. Här formuleras också den demokratiska betydelsen. Mötesplatser ses som en
viktig faktor för utvecklingen av Malmö.
Mötesplatser betonas också i flera av de senaste dialog-PM som Stadsbyggnadskontoret tagit fram. De dialog-PM som behandlar Fosies, Rosengårds och Hyllies utveckling
tar alla upp mötesplatser som en viktig del i utvecklingen av respektive stadsdel. Stadsbyggnadskontorets dialog-PM Möten i staden (2006) handlar till sin helhet om vikten av
mötesplatser. Arbetet, som var uttalat strategiskt, genomfördes i samverkan med andra
aktörer. Utgångspunkten är att möten människor emellan är viktiga, och att stadens
rumsliga struktur, dess verksamheter och offentliga rum kan planeras så att de under
lättar möten och bidrar till fler mötesplatser. Syftena med Möten i staden var att bidra
till metod- och kunskapsutveckling, och att erfarenheterna från arbetet skulle tas tillvara
i löpande planering och på så sätt påverka stadsmiljöns utformning i Malmö. En politisk
företrädare bekräftar skriftens betydelse och menar att det var en väckarklocka att den
visade att Malmöbor har så olika rörelsemönster, och att detta ledde till en insikt om hur
viktigt det är med mötesplatser i det offentliga rummet.

Principer för utveckling av det offentliga rummet och
mötesplatser i Malmö
Stadsmiljöprogrammet
Stadsmiljöprogrammet är å ena sidan ett strategiskt arbete – å andra sidan är det ett antal principer för stadsmiljön som formuleras för att skapa en enhetlig identitet. I de olika
avsnitten beskrivs hur olika inslag i den offentliga miljön ska vara utformade – och hur de
inte ska vara utformade: ”Vi förbjöd alla vita plaststolar”.
Identiteten som betydelsebärande faktor för utvecklingen av det offentliga rummet
har en framskjuten plats i Stadsmiljöprogrammet, som antogs i sin första etapp 1998.
Det handlar om att tydliggöra och förstärka Malmös identitet. Genom att göra detta
menar man att man skapar en vackrare och mer attraktiv stad. I den första etappen av
Stadsmiljöprogrammet 1993–1998 gick man igenom Malmös stadskärna och skapade
riktlinjer för ”stadens golv, rum, väggar och ljus.” Det var ett systematiskt arbete som syftade till att öka stadskärnans attraktivitet och dess funktion som mötesplats. Inledningsvis ägnade man sig åt att försöka ”fånga och beskriva något av Malmös själ och karaktär”.
Bilden av Malmö som en ”grön, öppen och rättfram stad” framtonande. Dessa ledord har
väglett det fortsatta arbetet med Stadsmiljöprogrammet. Förutom identitetsförstärkandet framtonar ett annat tydligt mål med Stadsmiljöprogrammet; att försköna stadsmiljön
bland annat genom enhetlighet.
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Identiteten och det Malmöspecifika
I beskrivningen av det specifika med Malmö ur ett makroperspektiv poängterar några
representanter den unga befolkningens betydelse. 40 procent av Malmöborna är under
38 år. Ytterligare en faktor som nämns är den stora andelen ensamhushåll. Analysen av
detta är att man har en befolkning där många vill vara ute i stadsrummet, och detta är
exempelvis en utgångspunkt för Gatukontoret i deras arbete.
När olika representanter formulerar det Malmöspecifika ur perspektivet rumslig
struktur är det vissa begrepp som återkommer. Tätheten, koncentrationen, närheten, det
gröna, är ord som upprepas – och som också återfinns i exempelvis stadsmiljöprogrammet.
”Möjligheten att skapa kontakter och mötesplatser och stråk i Malmö är avsevärt myck
et större om vi vill knyta ihop staden socioekonomiskt. Rosengård är bara en årsring i
Malmö, ingen satellit som motsvarande stadsdelar är i Stockholm och Göteborg.”
Samma person som uttryckte detta, menar att identiteten är en kombination av kultur,
rumsligt organiserande och fysiska kvaliteter, och att man måste jobba tvärfackligt för att
komma åt den och kunna diskutera och analysera den djupare:
”… identiteten från ett holistiskt perspektiv, det är ju en svårare utmaning, men det är ju
egentligen det som man måste tala om. Det är kopplat till det värdebaserade planeran
det. Identiteten representerar värderingar och värden och det är de värdena som man
ska ta med sig in i planeringen för att bibehålla identiteten”.
När det handlar om enskilda mötesplatsers identitet ser planerings- och utvecklingsarbetet olika ut beroende på platsens funktion, dess nivå av mötesplats, och dess omgivning.
Men också en från början satt ambition att skapa olika identiteter på olika platser spelar
in. Detta är exempelvis fallet med Malmös temalekplatser, där varje sådan lekplats har ett
specifikt tema som i viss mån kan sägas vara platsens identitet.
När intervjupersonerna ska beskriva Malmös identitet är ordet tillåtande ett som
återkommer i olika kontexter. Flera representanter hänger på detta begrepp med fraser
som det oetablerade eller det ruffiga, och associerar vidare till kreativitet, innovationer
och den lokala kulturens betydelse för identiteten. Här åsyftas kultur i vid mening, och
betoningen ligger på kreativitet och mångfalden av kulturella uttryck och former.

Tillgängligt för alla
”Det finns en sak som gäller för offentlig plats; att den är för alla. Men ibland kan man
fokusera på speciella grupper. Till exempel Stapelbäddsparken. Där var frågan om
det skulle vara allmän platsmark eller kvartersmark. Men vi sa att skejten är till för
möten människor emellan, inte bara de aktiva, utan även de passiva. Idén är att det är
det allmänna mötet. Dessa tankegångar och drivkrafter har växt fram när vi började
undersöka samspelet mellan Malmöborna och det offentliga rummet. ”
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Tillgängligheten beskrivs gång på gång inte bara som en grundläggande faktor för skapandet och utvecklandet av mötesplatser, utan också som en värdegrund och dessutom
som en viktig framgångsfaktor för Malmö som mötesplatsstad och för enskilda mötesplatser. De två just nu mest omtalade exemplen på tillgänglighet är de offentliga rummen
i stadsdelen Västra Hamnen, och den enskilda mötesplatsen Stapelbäddsparken, som
också den ligger i Västra Hamnen. (Se vidare i avsnittet om Mötesplatser i Malmö på sid
87).
Oavsett vilken verksamhet i Malmö stad man representerar, är Västra Hamnen ett exempel på mötesplats som lyfts fram. Att framgångssagan Västra Hamnen framhålls har
flera förklaringar. Dels är det ett väldigt gott exempel på tillgänglighet – och en oerhört
populär och välbesökt plats. Dels är det insikten om hur det annars kunde ha blivit. För
om Västra Hamnen inte hade haft dessa lättillgängliga offentliga rum på attraktiva lägen,
hade stadsdelen sannolikt blivit ett exempel i samhällsdebatten på den segregerade
stadens konsekvenser, och det är också troligt att det hade funnits en stor bitterhet bland
många Malmöbor över stadsdelens existens. För att tillgängligheten med Västra Hamnen
skulle bli intressant för Malmöborna, måste också de offentliga rummen vara värda att
besöka. Först då blir tillgängligheten en realitet. På gatukontoret var ambitionen därför
inte bara att de offentliga rummen skulle vara för alla, utan också att ”de skulle ha lika
dignitet som stadskärnan och större parker”. De aktörer som arbetar med att utveckla
stadskärnan i Malmö betonar också tillgängligheten. Stadskärnan har setts som en möjlig tillgänglig plats för många – eller alla – Malmöbor. Bland annat därför har man också
ansett att det varit betydelsefullt att utveckla stadskärnan och förstärka dess attraktivitet
och utbud. Det verkar också finnas en medvetenhet om risken att stadskärnan inte riktar
sig till alla, och att man aktivt försöker motarbeta den risken:
”Alla ska känna sig välkomna i stadskärnan och den ska innehålla så brett utbud så att
det finns något för alla att göra. Den ska inte vara uteslutande utan inbjudande oavsett
vem man är. ”
Det finns två stora organisationer för arrangemang för Malmöborna inom Malmö stads
organisation. Den ena är Arrangemangsenheten, den andra är Sommarscen Malmö. Arrangemangsenheten arbetar med arrangemang kopplade till stadens offentliga rum. Det
kan vara i samband med högtider, lov eller invigningar av en plats. De genomför också
större arrangemang som exempelvis Malmöfestivalen. Sommarscen Malmö erbjuder
scenkonst (det vill säga musik, dans, teater, litteratur och liknande) samt bio utomhus för
barn, unga och vuxna på 40 olika spelplatser under sommarlovet. Allt är med fri entré.
Båda verksamheterna arbetar med tillgänglighet, men har olika strategier. Den förstnämna lägger merparten av sina evenemang i centrala Malmö. Här finns en övertygelse
om att det viktigaste för tillgängligheten är att man lyckas satsa på att utveckla rätt sorts
mötesplats, och att det geografiska då blir underordnat. För Sommarscen Malmö handlar
det om att Malmö ska vara en attraktiv kulturstad för alla. Därför vill man finnas där
människor bor och där Malmöbor tycker om att vara, vilket de ser som anledningar att ha
många spelplatser runt om i Malmö.
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Cirkusfestival på Rosengård, Sommarscen Malmö. Foto: Ewa Levau

Ett annat perspektiv på tillgänglighet är Gatukontorets marknadsföring av sina temalekplatser. En ansvarig tjänsteman beskriver hur nyinflyttade åker runt och besöker alla
lekplatser, och därmed vidgar sitt revir snabbare än vad man annars gör som nyinflyttad.
Här finns också ett barnperspektiv; ”Vår ideologi är att barn ska upptäcka hela Malmö,
inte bara där man bor”.

Barn och unga – en prioriterad målgrupp
I Malmö stads mål för 2007–2010 finns angivet att man ska prioritera mötesplatser för
unga. Det ingår i riktlinjer och styrdokument för Malmö stads arbete och finns även med
som en målindikator. 2010 antog dessutom kommunstyrelsen ett förslag på policy för
mötesplatser för unga. Policyn har tagits fram i en bred samrådsprocess och syftet med
den är ”bland annat att förstärka ungas möjligheter till en meningsfull fritid och uppvärdera fritidsgårdsverksamheten” (Malmö stad 2010).
Från att ha framstått som prioriterade satsningar, framstår mötesplatser för unga
även som en av Malmös viktigaste framgångsfaktorer. Staden har uppmärksammats för
detta arbete bland annat av Ungdomsstyrelsen, som tilldelade Malmö pris för bästa ungdomskommun år 2006, och av Movium, som gav Malmö utmärkelsen Årets äppelträd
2009 för satsningen på mötesplatser för barn och unga.
På fritidsförvaltningen märker man en stor skillnad i ungas sätt att mötas jämfört med
tidigare. Allt färre är till exempel medlemmar i idrottsföreningar. Men detta innebär inte
i sig att ungdomar aktiverar sig mindre; framför allt är det ett tecken på att man använ-
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der sin fritid på andra sätt. Spontanidrotten har blivit en tendens som uppmärksammas
och det gäller att hitta sätt att möta och bejaka den. Fritidsförvaltningen har märkt vilken
stor betydelse nya gräsplaner kan ha för att ge utrymme åt just spontanidrotten:
”Varje konstgräsplan vi lägger i Malmö stad skapar omedelbart mötesplatser på ett
helt annat sätt än andra ytor som jag sett. Det är till och med så spontant att när våra
bokade föreningar kommer kan de vägra flytta sig från planen”.
En viktig milstolpe i Malmö stads satsning på barn och ungdomar var när gatukontoret bestämde sig för att börja rusta upp lekplatser i staden:
”Det blev hemskt tydligt när vi tittade på en del miljöer som var så illa att man skäm
des ögonen ur sig. Till exempel barns mötesplatser, som ju är möten för både barn och
vuxna. Det är viktigt att respektera barnen för att de som vuxna ska efterfråga rika
stadsmiljöer.”
Malmö stad började arbeta systematiskt med lekplatser 1996. Den mest nyskapande
delen av arbetet bestod i uppförandet av ett antal temalekplatser runt om i Malmö.
Lekplatsen ska vara både ett utflyktsmål och en mötesplats. Varje temalekplats ska som
nämnts ha ett specifikt tema. År 2006 kom Lekplatsprogram för Malmö stad (Malmö stad
2006a). Programmet består av en policy och förslag på fortsatta åtgärder. I programmet
slås tydligt fast och betonas att lekplatser ska vara socialt samlande och attraktiva även
för vuxna att besöka och vistas på. Man är tydlig med att lekplatser ska utformas på bästa
sätt för att ”fungera som sociala mötesplatser i stadens parker” (Malmö stad 2006a: 6).
När det gäller Folkets park, som de senaste åren blivit uppmärksammad som en
väldigt populär mötesplats i Malmö, har man definierat barn och familjer och unga som
de prioriterade målgrupperna; något man vill ska avspegla sig i verksamheterna och i
parkens utformning.

Bejakande inställning
Åtskilliga representanter för Malmö stad beskriver en bejakande inställning som betydelsefull och som en stor framgångsfaktor när det gäller att utveckla Malmö som mötesplatsstad. Det bejakande draget är något som organisationerna verkar ha förskansat sig med
medvetet, och upplever som något av ett grunddrag. Men det är också en strategi som
kräver en ständig omvärldsanalys och närvaro; en strävan efter att känna av stämningar
och strömningar samt upprätthålla ett lyhört och öppet förhållningssätt. Den bejakande
inställningen återfinns i planering, genomförande och ställningstagande till olika företeelser. ”Vi äger inte alla idéer och värderingar om stadslivets utveckling”, uttrycker en
ansvarig tjänsteman på gatukontoret det. Representanten för Malmö Citysamverkan
betonar också vad hon kallar ”en väldigt dynamisk och tillåtande positiv nytänkande
attityd”, som hon menar överlag präglar Malmös stadskärna och arbetet med den. En
ansvarig tjänsteman på stadsbyggnadskontoret är precis som flera andra inne på att den
tillåtande attityden är en del av det som är specifikt för Malmö, något som han jämte det
han beskriver som en nyfikenhet, ser som en stor tillgång för Malmö som stad när det gäller möjligheterna att utvecklas i mötesplatsavseende.
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Kunskapsstaden
Inom Malmö stad såg man tidigt kunskapsstaden som det framtida alternativet till den
försvinnande industristaden. Att få en högskola till staden var en strävan som förenade
kommun och näringsliv. Högskolan skulle ge Malmö den injektion som staden behövde
efter deprimerande nedläggningar och nedskärningar av de stora industrierna. Men
det var inte bara högskolan i sig, utan också de synergieffekter den skulle innebära;
utbildningsmässigt, tillväxtmässigt – men också som ett tillskott i stadslivet. En ledande
politiker beskriver hur man tänkte:
”Vi hade ju en väldigt medveten strategi när vi gjorde ett citycampus kring högskolan.
Det var ett strategiskt viktigt beslut för oss att studenterna var något som fanns i stads
miljö. Vi funderade aldrig på… som i Linköping eller i andra städer; att nya campus
förläggs i stadens utkant eller till och med utanför. Vi och Norrköping gjorde likadant.
Fast jag brukar bråka med mina kolleger i Norrköping och säga att vi gjorde Västra
Hamnen, de gjorde ett museum.”
Men kunskapsstaden Malmö som begrepp omfattas av betydligt mer än högskolan. Det
är ett synsätt på staden som inbegriper förväntningar om vad kunskap kan generera till
stadens utveckling. I rapporten Plattform för kunskapsstaden Malmö (Malmö stad och
Malmö högskola 2008) sammanfattar man det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö
som kunskapsstad och ger också tydliga vinkar om viktiga faktorer att arbeta vidare med.
Innovation är det givna nyckelordet i denna skrift, som utgår från en värdebaserad planeringsideologi i stället för den traditionella fysiska. Redan i förordet slås fast att staden
ska ”förmedla de värderingar som främjar möten och kunskapsutbyte”. Både skriften och
företrädare för Malmö stad pläderar för en experimentell stadsplanering för att utveckla
kunskapsstaden. Bland de utmaningar som pekas ut i skriften är flera direkt relaterade
till Malmö som mötesplats.
Malmös situation som högskolestad har starkt bidragit till att många unga människor
söker sig till Malmö. En av anledningarna till att man väljer Malmö framför andra
städer är att Malmö ses som en kreativ händelserik stad, och inte så välordnad, vilket
ger utrymme för fler kulturella uttryck och experiment. Denna syn på Malmö delas av
flera kommunala företrädare som, som tidigare framkommit, framhåller detta som stora
fördelar och möjligheter för Malmö att utvecklas som mötesplatsstad.

Stråkens betydelse för utvecklingen av mötesplatser
I såväl utvecklings- och utbyggnadsområden som i befintliga stadsdelar i Malmö betonar
Malmö stad stråkens betydelse. Stråken ses som viktiga länkar, både konkret och symboliskt, i arbetet med att få olika delar av staden att närma sig varandra, och i att öka
rörelsemönstren inom staden. Att identifiera ett stråk blir också ett sätt att ”greppa” över
ett område och urskilja utvecklingsmöjligheter och gemensamma nämnare för att dels
förstärka stråket och ladda det med innehåll, dels förstärka de omgivande områdena.
Ytterligare en anledning till stråkens ökade betydelse är ett pågående perspektivskifte. På
stadsbyggnadskontoret vill man fokusera på staden som en helhet, i stället för att ägna sig
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åt en stadsdel i taget. Detta är dels ett sätt att undvika att vissa stadsdelar stigmatiseras,
dels ett sätt att visa att olika delar av staden hör ihop och tillsammans bildar helheten
Malmö:”… därför tror jag att vi ska prata om geografin i mer generella termer, stråk,
kopplingar, värden”, summerar en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret.
För Malmö Citysamverkan är stråk också viktiga och de ter sig som ett sätt att identifiera och namnge delar av staden. Att just Citysamverkan uppmärksammar stråken beror
naturligtvis på deras funktion att hantera flöden av besökare, och på att såväl närings
idkare och fastighetsägare ofta finns utmed stråken.
Malmö stads utvecklingstankar kring stråk framhålls kanske särskilt mycket som en
betydelsefull utvecklingsmöjlighet för stadsdelar som Rosengård, Fosie och Hyllie. Att
aktivera ett stråk som planerare ser på kartan kräver dock att man laddar det med åtskilliga faktorer för att man som Malmöbo ska uppleva det som ett stråk när man passerar
och inte bara som en gata eller väg vilken som helst. Så till exempel är ”bokalerna” längs
Bennets väg på Rosengård (se vidare om Rosengård på sid 92) ett starkt nytt inslag, men
också än så länge det enda nytillskottet på ett längre stråk som förbinder Möllevången
med Rosengård. Det är således viktigt att nyinsatta verksamheter längs ett stråk relativt
snabbt får stöd i form av andra hållpunkter.

Principer för vad som tillåts och inte i det offentliga rummet
Malmö är en tillåtande stad med en bejakande attityd enligt flera intervjuer. Men sam
tidigt finns det ett reglerande och ett ordnande av det offentliga rummet. Så vad är det då
man vill tillåta, och vad vill man inte tillåta? Vad anses tillföra mervärde och vad anses
åsamka skada, eller i alla fall inte bidra till Malmös utveckling som mötesplatsstad? Och
hur förhåller man sig till det som delvis bidrar men delvis anses störa? Inställningen från
Malmö stad och Malmö Citysamverkan är positiv. Malmö Citysamverkan, som ju består
av Malmö stad, fastighetsägare och näringsidkare, menar att stadskärnan ska erbjuda
både väntade och oväntade händelser och ser gatumusikanter som exempel på en oväntad händelse. Samtidigt menar man att det kan finnas vissa effekter som kan uppfattas
som negativa; exempelvis om de står på samma plats för länge, eller om ljudet studsar på
ett störande sätt. Inom Malmö Citysamverkan diskuterar man därför hur man eventuellt
skulle kunna styra gatumusicerandet så att det blir så bra som möjligt. Detta skulle kunna
ske exempelvis genom att man tillåter förstärkare på vissa platser, men inte på andra.
Representanten för Malmö Citysamverkan betonar att det är viktigt att utgå från den enskilda platsens förutsättningar när det gäller övervägningar som dessa. Hon poängterar
också vikten av att bibehålla en öppen dialog och ömsesidig förståelse mellan olika parter
i dessa frågor. Även andra former av kulturyttringar i det offentliga rummet, till exempel
gatukonst, bejakas. Det finns en ödmjukhet och medvetenhet kring att stadslivets utveckling skapas i ett avancerat samspel mellan olika aktörer.
Samtidigt som gatukontoret har intagit en bejakande attityd till kulturyttringar i det offentliga rummet, intar man en restriktiv hållning när det gäller marknadsföring av produkter. 2010 kommer en ny policy om markupplåtelser där denna restriktiva hållning prövas.
Bland annat blir det en större restriktivitet mot skyltar på gångbanor och mot sådana förete-
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elser som ”att smälla upp lastbilar på Gustav Adolfs torg”. Att förankra det i en policy är att
ta det ett steg vidare, menar en ansvarig tjänsteman på gatukontoret. Man anser inte att det
offentliga rummet ska användas för marknadsföring av produkter tillför några kvaliteter till
det offentliga rummet, och att offentliga platser inte ska användas för detta ändamål.

Dialog och samverkan
Dialog med Malmöborna – några exempel
Gatukontoret har utvecklat två återkommande arbetssätt för att inhämta synpunkter
från Malmöborna; Veckans park och Hej-projekten. Inför varje Veckans park bjuder
man in via annons i dagspress, flygblad i närområdet och en stor tygvepa i den park det
gäller. Under evenemanget, finns tjänstemän på plats i parken för att ta emot synpunkter.
Mellan 30 och 100 synpunkter per park har kommit in på detta sätt. Till arrangemanget
hör också underhållning, ofta i form av musik, och servering av fika eller mat.
Hej-projekten är ett sätt att kommunicera på plats med boende i en stadsdel i taget
och fånga in idéer och uppslag på hur den lokala miljön kan utvecklas. De utförs i sam
arbete med den aktuella stadsdelsförvaltningen och polisen. I vissa stadsdelar är även det
kommunala bostadsbolaget MKB med. Syftet är att fånga upp synpunkter och därefter
göra insatser så snabbt som möjligt. ”Idén då när vi startade hejprojekten var att vi skulle
åka ut ganska förutsättningslöst. Vi har inga svar, utan försöker fånga upp stämningar”,
förklarar en tjänsteman på gatukontoret.
Fosie Stadsdelsförvaltning har tillsammans med unga invånare öppnat mötesplatsen Lilla
växthuset. Verksamheten diskuterades fram via metoden framtidsverkstad, där unga invånare beskrev sina önskemål och idéer. De unga är också med och driver verksamheten. Den
här eller motsvarande former av delaktighet, där boende är med både i framtagandet av idén
och i genomförandet, bedöms av en tjänsteman som en central framgångsfaktor. En annan
orsak till framgång menar han är kontinuitet. Genom att ta tillvara erfarenheter från tidigare
satsningar, analysera vad som fungerat och inte, har han kunnat vidareutveckla arbetet.
Sommarscen Malmös dialogarbete försiggår dels under själva evenemangen, dels
efter. Under evenemangen, på olika spelplatser, har man värdar på plats vars uppgift
är att välkomna besökare och få dem att känna sig väl tillrätta. En representant för
verksamheten betonar vikten av att vara tydlig avsändare, skapa nyfikenhet och ”att
välkomna med öppna armar” Gemensamt för Veckans park, Hej-projektet och Sommarscen är att de, åtminstone delvis, utförs på den plats det berör. Att finnas på en plats för
att inhämta synpunkter om just den platsen innebär att platsen och dialogen synliggörs
genom varandra. Arbetssättet innebär också ett stort mått av tillgänglighet.

Samverkan
I strävan efter att utveckla mötesplatser samarbetar olika aktörer i Malmö med varandra.
Det rör sig om såväl formaliserade som informella samarbeten. Samarbetena uppstår ofta
genom en förvissning om konkreta ”vinna-vinna-situationer” och sker mellan förvaltningar och med aktörer inom privat och ideell sektor.
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Ett exempel på kontinuerligt strategiskt samarbete kring mötesplatser inom Malmö
stad är MINT-gruppen. Åtskilliga tjänstemän hänvisar till den som en viktig funktion för
dialog och samverkan. Här träffas chefstjänstemän från olika förvaltningar för att uppdatera varandra och arbeta strategiskt med Malmös utveckling, bland annat med fokus
på mötesplatser. De som sitter i MINT-gruppen arbetar strategiskt med utvecklings- och
policyfrågor gällande marknadsföring och turism. En representant beskriver att konstellationen dels ger större kraft när det gäller att resonera kring olika frågor, dels är ett sätt
att frigöra sig från att tänka i traditionella banor. En annan representant betonar vikten
av den tvärsektoriella sammansättningen:
”Där sitter man egentligen och jobbar med Malmö som mötesplats, Malmö som attrak
tiv plats att bo och jobba i. Det är ett jätteviktigt sammanhang för att det går på tvärs.
Inte minst för att vi träffas och pratar om viktiga strategiska frågor.(…) För varje för
valtning är ändå så stor att det är lätt att bli lite hemmablind. På det här sättet får man
in andra aspekter. Alla brukar vara där, så det är väl ett mått på hur viktigt vi tycker
att det är.”
Malmö Citysamverkan är en organisation vars syfte är att utveckla stadskärnan. Organisationen är trepartsägd; Malmö stad, fastighetsägare och näringsidkare äger en tredjedel
var. Ägarskapet leder i sig till en tät dialog och samverkan mellan parterna. En representant för Citysamverkan menar att den välfungerande dialogen är grunden och den mest
avgörande framgångsfaktorn för deras arbete:
”Det är ett väldigt starkt samarbete och det möjliggör vårt övriga arbete. Hade vi inte
haft det starka samarbetet och den förståelsen hade vi inte kunnat göra allt det andra.
Det som också är viktigt är förståelsen mellan de tre olika ägarparterna. Man kan inte
alltid få sin vilja igenom. Det som gagnar en kanske inte gagnar alla omedelbart men
det gagnar alla på sikt. Det råder en osjälviskhet i det här samarbetet. Man förstår att
det ena ger det andra.”
I sitt konkreta arbete i Malmö samarbetar Malmö Citysamverkan tätt med gatukontorets
arrangemangsenhet. Här diskuterar man till exempel när planerade arrangemang kompletterar och förstärker varandra och därför bör förläggas till samma plats, och när de
bör förläggas till olika platser. När det gäller evenemang samarbetar man även med olika
ideella föreningar och studieorganisationer/skolor.
Ibland kan ett lyckat samarbete kring en plats leda till att aktörer som tidigare ställt
sig utanför samarbete blir positiva till liknande samarbeten kring andra platser. När
gatukontoret frågade berörda näringsidkare och fastighetsägare kring Lilla torg om de
var intresserade av att samarbeta kring och medfinansiera en upprustning och utveckling
av torget, avstod fastighetsägarna medan krögarna ställde sig positiva. Upprustningen
och utvecklingen blev en framgång som gatukontoret kunde mäta i enkätresultat och
näringsidkare i ökat klirr i kassorna. Detta blev till en lärdom som gjorde att fastighets
ägarna ville vara med i kommande samarbeten, och när det gällde gågatorna var de med
och finansierade upprustningen.

86 Mötesplatser i Stockholmsregionen

Platser där människor som är olika möts
Representanterna från Malmö beskriver vikten av att en och samma mötesplats attra
herar människor som på något sätt är olika; tillhör olika generationer, bor i olika stadsdelar, har olika bakgrund i något avseende. Samtidigt nämner några att det är helt okej
om vissa mötesplatser bara eller i huvudsak drar en homogen grupp, så länge det finns
andra mötesplatser som drar en heterogen besöksskara. Mötesplatser med heterogena
besöksskaror anses bidra till två huvudspår av värden; dels en mer kreativ, innovativ och
attraktiv stad, dels en mer tolerant och trygg stad. Men även andra värden tas upp. Vikten
av att i någon mån ”hela” staden genom att göra mötesplatser i till exempel Rosengård
attraktiva för andra Malmöbor nämns som ett skäl. Betydelsen av att Malmöbor känner
att de har tillgång till hela sin stad är ett annat. Ytterligare skäl som anges är dynamik
och öppenhet. Ett återkommande argument är tillgängligheten; att alla ska känna att alla
offentliga mötesplatser är tillgängliga för dem.
Sommarscen Malmö arbetar aktivt för att en del av arrangemangen ska dra en blandad publiksammansättning. Alla evenemang behöver inte göra det, men målsättningen
är att en del gör det.
Drömmarnas Hus, en ekonomisk förening som är känd främst för sin kulturverksamhet, har besökare och deltagare både från Rosengård och från resten av Malmö. Det är
arbetssättet som är avgörande för att lyckas med detta, menar en ansvarig representant
för verksamheten. Men det handlar också om något så krasst som hur ett uppdrag
formuleras. Tidigare var 100 procent av besökarna från Rosengård. För att nå barn och
unga från hela Malmö jobbar Drömmarnas hus mycket via skolorna. Andra arenor för att
knyta kontakter är Malmöfestivalen, där man varje år har verksamhet, eller stora evenemang på Rosengård som lockar folk även från andra delar av Malmö. Ytterligare ett sätt
att nå flera är att samarbeta med andra verksamheter och institutioner. Nyckelorden för
att lyckas är öppenhet och trovärdighet. Att ha ett öppet förhållningssätt och att vara trovärdig i mötet med barn och unga och ”visa att man jobbar med viktiga frågor för dem”.

Att skapa mötesplatser
Det mest omtalade exemplet från Malmö på skapandet av en mötesplats gäller tillkomsten av de populära offentliga rummen i Västra Hamnen, särskilt då Sundspromenaden
– stråket som löper längs havet. Det verkar finnas en genuin gemensam övertygelse inom
Malmö stad över vad detta betytt för inte bara Västra Hamnen, utan för Malmö som stad.
Framgångssagan handlar om hur Malmöbor från hela staden intog platsen och började
använda den på ett sätt som kommunen inte förutsett, men att kommunen bejakade och
understödde denna utveckling, vilket gjorde att Västra Hamnen, det exklusiva bostadsområdet, blev Malmös populäraste mötesplats där hela stan möttes. (I avsnittet om
Västra Hamnen nedan framkommer en modifierad version av det händelseförloppet.)
I denna beskrivning av Västra Hamnens framväxt som mötesplats framtonar själv
organiseringen som en viktig faktor i skapandet av mötesplatsen. Att Malmöborna själva
började mötas. Och att kommunen bejakade detta och bidrog till att utveckla mötesplatsen genom att exempelvis underlätta badandet. (Mer om Västra Hamnen på sid 89)
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Sommarscen Malmö använder ibland nytillkomna spelplatser för att underlätta för
nya mötesplatser att skapas, etableras, eller vidgas vad gäller besökande målgrupper.
Arrangemangsenheten har arbetat på liknande sätt, liksom Möllevångsgruppen och
Möllevångsfestivalen. Gemensamt för dessa fyra aktörer är att de genom att förlägga
evenemang till platser, skapar en anledning för folk att besöka platserna och ta dem i
besittning, och senare kanske återvända till dem och använda dem igen, som besökare
eller självorganisatör.
Det är alltså inte bara aktörer som skapar mötesplatser. I första hand är det människor, Malmöbor eller besökare. Självorganiseringen är en betydelsefull del av en stads
utveckling som mötesplats, men av naturliga skäl den del som är svårast för kommunala
förvaltningar att ha överblick över.

Mötesplatser i Malmö
Hela staden Malmö
Flera intervjupersoner betonar betydelsen av Malmö (det vill säga hela staden) som
mötesplats. Detta är även den syn som framtonar i MINT-gruppens arbete. I Mötesplats
Malmö marknadsplan (2004) slås detta fast med olika formuleringar och anses innebära
både möjligheter och förpliktelser. För att utveckla Malmö som mötesplats anses det
behövas dels stadsmiljömässiga och evenemangsmässiga förutsättningar, dels ”yttre
omständigheter” och ”kringfaktorer” som bidrar till en total upplevelse av ett evenemang
som en attraktiv helhet. Marknadsplanen betonar vikten av ett helhetsperspektiv på
Malmö som mötesplats och att det ses som en kommungemensam angelägenhet.
När det gäller synen på Malmö som mötesplats trängs två olika perspektiv med
varandra. Dels är det inåtperspektivet – Malmö för Malmöborna och lokalt verksamma
aktörer. Dels är det utåtperspektivet – Malmö som besöks- och turistort. Dessa tankar
finns med hos MINT-gruppen och tar sig också uttryck hos exempelvis Arrangemangs
enheten och Malmö Turism.
”Visst är det så att vi rent politiskt gör events för Malmöborna men man kan inte
komma ifrån att det har väldigt stor inverkan på destinationen Malmö. På hotellnätter,
handel, med mera.”
Malmös brokighet; det som någon kallar ruffighet, någon annan kreativitet och en tredje
det oetablerade, anses numera som en tillgång för Malmö, ur både ett inåtperspektiv
och ett utåtperspektiv. Dessa ses som genuina Malmövärden (om man nu kan tala om
sådana) som lyfts fram viktiga faktorer för Malmö att tillvarata och bygga vidare på.
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Stadskärnan
Utvecklingen av stadskärnan i Malmö har inte bara bidragit till dess attraktionskraft som
mötesplats; det har också varit startskottet för ett utvecklingsarbete kring stadsmiljön
över huvud taget. Stadskärnan innehåller dessutom flera specifika viktiga mötesplatser
för staden. Det målmedvetna arbetet kring stadskärnan har lett till att Malmö två gånger
vunnit utmärkelsen Årets stadskärna som delas ut av föreningen Svenska Stadskärnor.

Gustav Adolfs torg är en given mötesplats och arrangemangsplats i centrala Malmö.
Foto: Lars Kårholm

Särskilt två aktörer kan ses som drivande när det gäller utvecklingen av Malmös stadskärna; gatukontoret och Malmö Citysamverkan. Gatukontorets arbete med att utveckla
stadskärnan startade i början av 90-talet. På den tiden fanns det ingen samordnad
strategi som rörde stadskärnan. Gatukontoret insåg vikten av en samlad idé och började
arbeta mer systematiskt. Till sin hjälp hade man stadsmiljöundersökningar som man
utgick ifrån. Det blev tydligt för gatukontoret att upplevelsen av stadskärnan präglade
upplevelsen av staden i stort.
Malmö Citysamverkan menar, precis som flera representanter från Malmö stad påpekar, att stadskärnan är ”väldigt viktig” för staden som helhet. Stadskärnan beskrivs som
en bild av stadens varumärke, och av staden som helhet. ”Och som besökare så är det ju
ofta så att man känner inte att man har besökt en stad om man inte har besökt stadskärnan”. Ytterligare en anledning till varför stadskärnan är viktig, är att den ska vara en plats
som alla, oavsett var man bor i staden, känner tillhörighet till. Detta kräver att den har ett
brett utbud och är inbjudande för alla. Med denna grundsyn arbetar Malmö Citysamver-
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kan med att utveckla stadskärnan. Man deltar i Malmö stads utvecklingsprojekt, och man
tar själv initiativ i frågor som man tycker är viktiga.
Stadskärnan i Malmö har genomgått en snabb och omfattande utveckling och uppmärksammats både externt och internt. De farhågor aktörer involverade i stadskärnan
måste förhålla sig till, såsom konkurrensen från Köpenhamn eller externa köpcentra, har
man en beredskap och en strategi för.

Västra Hamnen
Bo 01 hette den uppskjutna och flyttade bomässan, som egentligen skulle ha ägt rum i en
ny del av den välbärgade stadsdelen Limhamn år 2000. Men Malmö stad kom på andra
tankar. I stället blev det ett gammalt industriområde i hamnen som kom att uppmärksammas. Vägen fram till mässinvigningen kantades av medieuppmärksamhet, inte alltid
av det positiva slaget. Många Malmöbor var skeptiska. Motståndet handlade inte bara
om de exklusiva bostäderna eller det blåsiga läget, som man skämtade om. I viss mån var
det även ett motstånd mot den nya staden, ett Malmö som man inte förstod sig på. I dag
har Västra Hamnen inlemmats i Malmö, nått acceptans även hos många av dem som var
skeptiska först. Förklaringen står bland annat att finna i de offentliga rummen, som blivit
en tillgång för Malmöborna. Här badar man, här hänger man, här äter man en glass och
tittar ut över havet, här följer man solnedgången, här tar man en fika eller sin picknickmiddag, promenerar, kollar på folk. I attitydundersökningar som gjorts bland Malmöbor
får mötesplatserna i Västra hamnen mycket höga betyg. Den populäraste platsen på
Sundspromenaden. Så hur gick det till när Västra Hamnen blev en del av Malmö, i den
meningen att Malmöborna tog Västra Hamnen till sig?

Sundspromenaden, Västra Hamnen. Foto: Lars Kårholm
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Den vanliga framgångsberättelsen ger Malmöborna en framskjuten roll, och Malmö stad
rollen som den lyhörde möjliggöraren. I den tappningen handlar beskrivningen om att
Malmöborna upptäckte Västra Hamnens promenadstråk och började bada fastän det inte
fanns någon angjord badplats. Platsen blev alltmer populär. Kommunen bestämde sig då
för att underlätta för de badande genom att utveckla platsen och göra den mer badvänlig.
Simsalabim, så var succén grundmurad.
Om man gläntar lite på dörrarna till planeringstjänstemännens kontor finner man om
inte andra versioner, så i alla fall en något annorlunda bild av händelseförloppet. Det första konceptet för bad i nuvarande Västra Hamnen togs fram redan i början av 1990-talet.
De kommunala tjänstemännen hade således tänkt sig detta som en intressant möjlighet
långt innan Västra Hamnen byggdes. Det fanns en ”tankebaserad” strategi som successivt växte sig starkare i planeringsarbetet med Västra Hamnen; att de offentliga rummen
tillhörde Malmöborna och att de skulle göras lättillgängliga och attraktiva:
Tjänstemännen såg en fara i hur det skulle bli för Malmö om inte Västra Hamnen
upplevdes som – och skulle bli – tillgänglig för alla. Man ansåg att det offentliga rummet
var en viktig inkörsport för att Malmöbor skulle bli stolta över sin stad. Om människor
skulle komma mer samman och knytas till de offentliga rummen skulle man få en bättre
självbild i Malmö. Detta resonemang var naturligtvis generellt, men tillämpades som
utgångspunkter i Västra Hamnen. Malmö stad lyckades reservera attraktiv mark för
offentliga rum. Förutom denna förutsättning så var utgångspunkten i planeringen av
strukturen att bygga platser som ger tillfälle att stanna kvar och vistas.
”Västra Hamnen är en kanonmötesplats var man än bor. Jag tror aldrig att någon
kunde föreställa sig vilken kraft vattnet har. Att det blir viktigt att mötas, visa upp sig.”
Trots att de offentliga rummen i Västra Hamnen är planerade för att fungera väl som mötesplatser kom det ändå som något av en överraskning för Malmö stad att Västra Hamnen
i den enormt stora utsträckningen skulle bli en badplats.
”I vår värld trodde vi att badet skulle vara lite mer den lantliga sommarens bad. Gå ner
och ta ett dopp. Att det var lite mer laidbackbad. Och inte att det skulle vara bad som
puls.”
Några andra tjänstemän beskriver hur den första spontana reaktionen från Malmö stad
– ”Här ska ni inte bada” – övergick i det omvända och medförde insikten att det var klart
att man skulle bejaka detta, understödja och möjliggöra det. Många representanter för
Malmö stad framhäver Västra Hamnen som det bästa eller ett av de bästa exemplen på
mötesplats i Malmö. Och trots att stadsdelens offentliga rum var omsorgsfullt planerade
miljöer, menar många att just Västra Hamnen, och kanske särskilt Sundspromenaden, är
det där eftertraktade goda exemplet på hur en mötesplats skapar sig själv. Det finns flera
anledningar till att man uppfattar det som att mötesplatsen skapade sig själv, eller att
Malmöborna själva skapade mötesplatsen, hur man nu väljer att se på det. En anledning
kan vara att även om miljöerna var planerade, kunde man inte riktigt förutsäga hur populära de skulle bli. En annan anledning kan vara att det är en ny stadsdel, ett nytt bostadsområde, relativt snabbt intogs av Malmöborna och införlivades som en självklar plats

Mötesplatser i Stockholmsregionen 91

att vistas på. En anledning till bör nämnas; att många av de som från början var kritiska
och avvaktande till Västra Hamnen, successivt har ändrat inställning och även de, i viss
utsträckning, börjat söka sig till Västra Hamnen. Malmös växande unga befolkning under
de här åren är också en del i förklaringen. De unga tar plats i det offentliga rummet, och
de badar gärna i Västra Hamnen.
Västra Hamnen med sitt geografiska läge är fortfarande något av ett utflyktsmål för
de Malmöbor som inte bor i närheten. Men det är inte naturligt sammanbundet med det
som uppfattas som de centrala delarna av Malmö. En utmaning för Malmö är att stärka
kopplingen mellan Västra Hamnen och de traditionellt sett centrala delarna av staden,
och vidare mot andra stadsdelar. Ytterligare en utmaning för Malmö stad är att inte
framhäva Västra Hamnen på bekostnad av andra delar av Malmö.

Möllevången

Möllevångstorget har länge varit den mest kända platsen på Möllevången.
Foto: Lars Kårholm

Möllevången är den gamla arbetarstadsdelen som gått genom alla stadierna; från nytt,
modernt och populärt, till nedgånget och med ett rejält dåligt rykte, som först ungefär vid
2000-talets början började mattas av och ersättas av en tilltagande popularitet. Stads
delen ligger centralt i Malmö.
Här finns ett antal populära mötesplatser. Men faktum är att hela stadsdelen upplevs
– och betraktas – som en mötesplats. Möllevångens karaktär kan beskrivas som en
kombination av storstadspuls och bykänsla. Det är sannolikt det diversifierade närings-
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livet med många småbutiker, krogar och restauranger i bottenvåningarna som, tillsammans med kvartersstadsbebyggelsen, den heterogena befolkningssammansättningen och
boendes rörelsemönster i stadsdelen, som bidrar till denna atmosfär. Man kan tala om
kluster i flera avseenden; restaurang- och krogverksamhet, speceriaffärer samt kulturoch nöjesetablissemang. Hit kommer besökare från alla delar av Malmö och även från
andra städer för att handla eller gå ut.
De senaste femton åren har stadsdelen utvecklats som mötesplats i många avseenden.
En anledning är gatukontorets enträgna arbete med att utöka antalet uteserveringar i
Malmö. En annan förklaring är att många unga hyser stor förtjusning till stadsdelen.
Ytterligare en faktor som starkt påverkar är att antalet mötesplatser har ökat. I stadsdelen finns nu många stora nöjesställen av olika karaktär. Dessutom har en av mötesplatserna, Folkets park, ökat kraftigt i popularitet. En annan anledning är initiativ från
ideella föreningar och boende.
I mitten på nittiotalet började den ideella boendeföreningen Möllevångsgruppen
bygga upp en upp en omfattande mötesplatsinriktad verksamhet. I samverkan med
Malmö stad, fastighetsägare, näringsidkare, studieförbund, andra föreningar och
framför allt boende, genomfördes arrangemang där det offentliga rummet användes
till picknickkulturfester, rundvandringar, karnevaler, berättarkvällar, happenings,
demonstrationer, manifestationer, gårdsdagar och bomässor. Det undersökande sättet
att hantera stadsdelens ytor, att använda stadsdelen som arena, exempelyta och forum
för boendemiljöfrågor, lokal kulturhistoria, trivselarrangemang, kulturevenemang och
opinionsbildning, gav stor uppmärksamhet, särskilt som arbetet kombinerades med en
intensiv kommunikation med media för att nyansera och fördjupa bilden av stadsdelen.
Så småningom kom flera andra aktörer också att börja använda det offentliga rummet
för publika arrangemang, till exempel stödgalor, utomhustv-sändningar. Ett årligen
återkommande exempel är Möllevångsfestivalen, en stor kulturfestival, som boende och
andra ideella krafter arrangerar varje sommar i stadsdelen. Malmö stads utmaning är att
inte frestas att ordna alltför mycket. Att vara medveten om att man inte kan tillrättalägga
det så hett efterlängtade kreativa.

Rosengård
Rosengård är en stadsdel i östra Malmö med en befolkning på ca 22 000 invånare.
Stadsdelen är föremål för omfattande förnyelsetankar. Förvaltningar inom Malmö stad,
det kommunala bostadsbolaget MKB, andra fastighetsägare, den ekonomiska föreningen
Drömmarnas hus är exempel på aktörer som redan driver en omfattande verksamhet för
att utveckla stadsdelen och funderar på hur detta kan ske i utökad skala och mer systematiskt, med ett helhetsgrepp.
En gemensam analys hos olika aktörer involverade i Rosengård handlar om betydelsen av att skapa länkar mellan Rosengård och omgivande stadsdelar, att utveckla det
offentliga rummet och skapa både bättre förutsättningar för mötesplatser, samt utveckla
existerande mötesplatser. En åsikt som många delar är att det behövs mötesplatser i
form av attraktioner som lockar folk från andra delar av Malmö att besöka Rosengård.
Vidare anser flera att det behövs fler lokaler för mötesplatser inomhus.
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2008 tog stadsbyggnadskontoret i Malmö stad fram en dialog-PM om Rosengård (Malmö
stad 2008c) där man bland annat skissar på ett antal utvecklingsmöjligheter vad gäller
mötesplatser. Dessa sorteras i åtta olika punkter; stärk och skapa urbana stråk, skapa
nya mötesplatser, satsa på kollektivtrafiken, utöka handel och annan verksamhet,
koppla skolorna fysiskt till omgivningen, underlätta för företagsetablering, skapa ett
offentligt stadsdelstorg, och skapa magneter, är rubrikerna.
Rosengårds stadsdelsförvaltning har utvecklat en rad mötesplatser för barn och
ungdomar och har en hög ambitionsgrad av förebyggande insatser för barn och unga.
Stadsdelsförvaltningen har fått politisk förståelse för verksamhetens betydelse, vilket gör
att den fått kvarstå även i tider av ekonomisk kris. Förutom mötesplatser för rosengårds
borna vill en ansvarig representant se mötesplatser som även lockar folk från andra delar
av Malmö. Hon betonar att möten är väsentliga både för integration och för växtkraft,
och menar att det är direkt skadligt om folk från resten av Malmö inte besöker Rosengård. Därför måste det, menar hon, finnas anledningar att komma till Rosengård. Hon
jämför med Västra Hamnen, som har blivit ”världens mötesplats utifrån havet” och
efterlyser både vardagliga mötesplatser, som restauranger, och någon form av magnet.
Genom att vistas i stadsdelen får man en fördjupad syn på den, tror hon, och hon
menar också att fler mötesplatser i sig skulle påverka bilden av Rosengård. Andra delar
inom Malmö stad som aktivt verkar för utvecklandet av mötesplatser på Rosengård är
Sommarscen Malmö, som arrangerar evenemang för barn och vuxna, och gatukontoret,
som nyligen byggt om en park och även har andra framskridna planer på fysisk förnyelse.
Det kommunala bostadsbolaget MKB är en tongivande aktör sedan länge i stadsdelen.
Ett uppmärksammat utvecklingsprojekt som de ansvarar för är de åtta så kallade bokaler
längs Bennets väg som invigdes i februari 2010. Bokal är en kombination av bostad och
lokal för verksamhet och är ett sätt att möjliggöra mer näringsverksamhet i Rosengård.
Befintliga hus har fått tillbyggnader på framsidan, och själva lokaldelen ligger i gatuplan.
Bokalerna ligger längs det stråk som förbinder Rosengård med Södra Innerstaden. MKB
vill främja skapandet av mötesplatser men vill att det ska vara långsiktigt bärande. De
tillhandahåller gärna lokaler om någon kommer med vad som anses vara tillräckligt bra
idéer, mot kravet att det ska vara öppet för alla. Häromåret tog MKB över bostadsbeståndet i området Herrgården på Rosengård. Man ser mötesplatser som en oerhört väsentlig
del i utvecklingen av området och man har delat upp de offentliga rummen för att främja
utevistelse och möten. Detta har skett bland annat genom en ombyggnad av gårdsmiljö
erna och balkongerna på nedersta våningen. Man har skapat terrasser och små intima
gårdar, samt gjort mycket sittplatser.
Drömmarnas hus driver verksamhet på Rosengård sedan 1990. Det började med
teater och har successivt utvecklats och växt. Mest kända är de för sin barn- och ungdomsverksamhet som exempelvis omfattar kultur, miljö, utomhuspedagogik och socialt
förändringsarbete. Drömmarnas hus arbetar numera med barn och unga från hela Skåne
och gör sedan fem år tillbaka årligen en stor multiproduktion som omfattar 1 000-tals
medskapande barn. På grund av den rådande bristen på stora lokaler på Rosengård, måste verksamheten varje år söka sig utanför området för att genomföra dessa produktioner.
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År 2006–2007 genomförde Drömmarnas Hus en förstudie kring vad man kallar Innovations- och utvecklingscentrum. Idén är en multifunktionell lokal som tar minst 500
besökare för att möjliggöra större arrangemang. Huset ska utöver detta rymma ett bibliotek med ungas egna produktioner, en samlingsplats för all den forskning som pågår om
och på Rosengård för att skapa samordning och också som ett sätt för forskningen att ge
tillbaka något till området. Forskarskola, eget mediacentrum, arbetstillfällen och utbildningar vill man också ha in, liksom café, mötesplatser, kontor och kurslokaler för barns
och ungas kultur. I den framtagna förprojekteringen styrker man argumentationen för
huset via positiva och bekräftande citat från ett brett spektrum samarbetspartners. Men
bekräftelse innebär tyvärr inte alltid genomförande. Enligt Hassan Hosseini-Kaladjahi
(2002) sätter den krassa frågan om finansiering alltför ofta krokben för just nyskapande
satsningar i miljonprogramområden.

Norra Sorgenfri
Stadsdelen Norra Sorgenfri, som tidigare kallades för Sorgenfri Industriområde, är ett
område i östra Malmö som är på väg att genomgå en omvandling lika omfattande som
Västra Hamnens. Norra Sorgenfri har under de senaste åren blivit en av Malmös kreativa
knutpunkter. Här finns billiga lokaler som funkar bra för kulturliv och föreningsliv.
Mångfalden av kulturella uttryckssätt i kombination med en air av genuin, industriell ruffighet – här finns rost, vingliga trappor, väggar med avskavd färg och allt man kan önska
– har lockat många aktörer och besökare hit.
När nu Malmö stad går in och planerar för en innerstadsstadsdel med 2 500 bostäder,
vill man göra det med hänsyn till stadsdelens nuvarande karaktär och specifika förutsättningar. Ett av målen är att stadsdelen även framöver ska hysa den sortens verksamheter
som nu gör den så populär. Det övergripande målet är att det nya bostadsområdet ska bli
en mötesplats i dubbel bemärkelse; en plats som förbinder centrala och östra Malmö och
därmed bidrar till att ”hela” staden, och en plats där folk möts, både för att stadsstrukturen ger förutsättningar till det, och för att stadsdelen inrymmer en mängd mötesplatser.
Utgångspunkten i arbetet är ett antal ”nycklar” som man ser som viktiga framgångsfaktorer: offentliga aktiviteter och attraktioner, en bred planeringsprocess, små fastigheter,
funktionsblandning, sammankopplade offentliga rum, offentliga bottenvåningar,
integrerat gatunät, en mångfald aktörer och boendeformer, stråk mellan östra Malmö
och centrum.
En planerad stor mötesplats är det äldre bussgaraget som ska omvandlas till en
mötesplats med blandade aktiviteter. Här vill man se både permanenta och tillfälliga
verksamheter. Här ska kultur, fritidsaktiviteter, evenemang, marknader, nöjen, handel
och bostäder samsas. När det gäller det offentliga rummet ska det finnas både stadsdelslokala mötesplatser och åtminstone en stadsövergripande, enligt den analys gatukontoret i Malmö gjort (Malmö stad 2008a).

Mötesplatser i Stockholmsregionen 95

Lilla torg
”Det såg så himla jäkligt ut där. Det var en massa friggebodar och upphöjda trädäck.
Det vackra torget hade helt försvunnit och blev överbelamrat av en massa skit.”
Lilla torg är en torgbildning från slutet av 1500-talet som numera har återfått en del av
sin ursprungliga karaktär. Arbetet för att nå dit har bestått i allt från trafikförändringar
till samarbeten med krogägare. Det var här gatukontorets arbete med att utveckla stadskärnan tog sin konkreta början i början av 1990-talet. Det fanns en dubbel anledning till
att förnyelsearbetet började med Lilla torg. Området hade blivit en belamringsplats och
i princip upphört existera som torgyta. Samtidigt var det fler och fler restauranger som
ville etablera sig runt torget. Tjänstemän från gatukontoret tog initiativ till förslag på
insatser och fick gehör för dem, något som skulle leda till ett av de mest uppmärksammade torgutvecklingsarbetena i Sverige. I och med att fler restauranger etablerades, och
ytor för deras uteserveringar behövde fördelas, kunde tjänstemännen få politikerna att
fatta beslut om att ta bort den bussträckning som gick längs med torget. Detta innebar
att fler ytor frigjordes och kunde inlemmas med torget. Detta gjorde det också möjligt att
återskapa torgyta. Tidigare hade nästan hela området varit för restauranger. Gatukontoret ville gärna uppmuntra en utveckling med fler uteserveringar eftersom man såg dem
som tillgångar i stadslivet. Samtidigt ville man ställa krav så att de inte inverkade negativt
på stadsmiljön. Den idé man hade för Lilla torg var att å ena sidan ha stora uteserveringar som hängde ihop och bildade en slags enhet, å andra sidan få en fri och tilltalande
torgyta. I förnyelsearbetet försökte man få med sig både fastighetsägare och krogägare.
De sistnämnda nappade och stod för 50 procent av ombyggnadskostnaderna. Det upprustade Lilla torg blev en stor succé. Restaurangerna drog besökare till varandra. Det var
lätt att locka intressenter att förlägga evenemang på platsen, vilket i sin tur drog ännu
fler besökare. Stämningen upplevdes som kontinental och Lilla torg blev en av Malmös
populäraste mötesplatser. När man skulle gå ut, sa man inte att man skulle gå till en specifik restaurang, utan att man skulle gå till Lilla torg. Precis som i fallet med stadsdelen
Möllevången, finns här en klar klusterbildning.
Arbetet med Lilla torg ledde till en policy för uteserveringar. Två tjänstemän från
gatukontoret tog som sin uppgift att personligen gå runt och kommunicera med alla
restaurangägare, krögare och caféer som hade eller ville ha uteserveringar. Efter att ha
arbetat sig igenom stadskärnan fortsatte man med Möllevången. En tjänsteman som
var med på den tiden, menar att detta arbete har inneburit mycket för utvecklingen av
stadslivet i Malmö:
”För mig har uteserveringarna varit det som mest präglat gaturummet som en mötes
plats. Hade vi inte jobbat så mycket med det hade inte Malmö varit som det är i dag. Det
tog tid att gå runt men det gav kraft tillbaka, detta att möta alla människor och snacka
med dem.”
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Folkvimmel en sommarkväll på Lilla torg i Malmö. Foto: Gatukontoret, Malmö stad

Folkets park
Malmö Folkets park är Sveriges första Folkets park. Under många år var parken en betydelsefull plats för nöjeslivet i Malmö. Som för så många andra folkparker kom en dipp
över parken när besökarna svek. Men Malmö Folkets park har successivt återhämtat sig
och blivit en alltmer populär mötesplats. Parken består i dag av grönområden, lekplatser,
tivoli, liten djurpark, terrarium, scen för barnteater, scener för musikframträdanden,
café, nöjesinrättningar, grillkiosk. Dessutom finns en mängd tillfälliga verksamheter;
temamarknader samt olika nöjes- fritids- och kulturevenemang. År 2008 hade parken ca
2,6 miljoner besökare. Inte minst värderar besökare parkens grönområden högt. Dessa
har, de senaste åren, börjat användas alltmer för picknick och ”chillande”.
Med Malmö stads ökade engagemang i och för Folkets Parks utveckling framtonar
också ett ökat iordningställande av parken. Den välbesökta diverseloppisen, som var
relativt självorganiserande, trots att det var gatukontorets markupplåtelseavdelning som
ansvarade för uthyrning av platserna, har försvunnit och ersatts av specifika temamarknader. Temamarknaderna är designmarknader, höstmarknader och barnloppis, och de
två förstnämnda ger med sina randiga markiser ett betydligt prydligare intryck än den
tidigare diverseloppisen, där försäljarna bredde ut sina varor på både bord och mark.
Den ideella föreningen Möllevångsfestivalen har ombetts lämna det kontor de hade i
parken. Sommaren 2009 arrangerades den traditionella Malmöfestivalen, för första
gången till viss del i Folkets park, bara tre veckor efter den årliga Möllevångsfestivalen.
Malmö stads ökade intresse för parken och dess ansedda potential leder alltså till vissa
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förändringar. Samtidigt talar besökssiffrorna sitt tydliga språk; fler och fler Malmöbor
och tillresta tar sig till Folkets park.

Folkets park sett från Pariserhjulet. Foto: Lars Kårholm

Kroksbäcksparken
Kroksbäcksparken ligger mellan områdena Holma och Kroksbäck. Fysiskt utmärker sig
parken genom sju stora kullar som ligger i dess södra del. Från toppen på kullarna har
man god utsikt över Malmö. När tågstationen Hyllie öppnar 2011, och den nya stadsdelen
Hyllievång växer fram, kommer parken att bli gemensam för Hyllievång, Holma och
Kroksbäck. Den kommer också att uppfattas som mer central i Malmö än vad det gör nu.
Under många år har parken inte fungerat särskilt väl. Den har upplevts som otrygg, ödslig
och eftersatt vad gäller skötsel.
2008 antog gatukontoret ett program för utveckling av parken; en utveckling som ska
ske etappvis under en femårsperiod (Malmö stad 2008b). I målen för utvecklingsarbetet
betonas vikten av att parken blir en mötesplats och får samma status som en stadspark
genom att man tillför ”flera nya attraktioner – unika även för hela Malmö”. Ett brett
dialogarbete finns också med bland målen, både vad gäller planering och genomförande.
Syftet med första etappen är att ”stärka parken som mötesplats för stadsområdets
boende, men även locka andra Malmöbor till besök” genom utformningen av parken,
dess innehåll och genom evenemang. Hitintills har arbetet bland annat lett till att parken
nu har världens första puckelbollplan (en plan med ojämn yta och ojämna mål) och en
hundrastgård (med hinderbana, sittplatser och god belysning) som är utformad för att
vara en intressant mötesplats för både hussar och mattar och hundar.
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Invigning av den nya hundrastgården i Kroksbäcksparken. Foto: Lars Kårholm

Kullarna i Kroksbäcksparken används mer och mer för evenemang. Här är det Sommarscen
Malmö som arrangerar utomhusbio. Foto: Ewa Levau
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Stapelbäddsparken
Stapelbäddsparken i Västra Hamnen är mest känd för att vara en av Europas största
skateboardparker i betong, men mötesplatsen rymmer mer än så, och den utvecklas
successivt med ytterligare funktioner. Inom Malmö stad finns en stor stolthet över denna
mötesplats. Stoltheten handlar om dragningskraften, om den tvärsektoriella processen,
om de ungas delaktighet och om dess tillgänglighet. På sin hemsida (www.stapelbaddsparken.se) skriver man
”Här – mitt i den blomstrande bebyggelsen – bland restauranger, caféer och attraktiva
bostäder, pågår ett unikt utvecklingsarbete där Sveriges dyraste tomtmark upplåts för
unga människors idéer och visioner.”
Med denna formulering förmedlas två väsentligheter som på en gång säger lika mycket
om Malmö stad och Malmö som stad, som om Stapelbäddsparken. Budskapet är att i
Malmö är man så framsynt och bejakande till unga människors kreativitet, att man väljer
att inte avyttra dyr tomtmark till ett lyxbygge, utan i stället satsar på en mötesplats för
ungdomar. Budskapet om Malmö som stad blir att här är hela staden tillgänglig för alla.
Kontrasterna ställs mot varandra; skateboard mot påkostade bostadsrätter; det väletablerade mot det unga oetablerade. Och Stapelbäddsparken i sig framstår på så sätt också
som en både unik och fantastisk mötesplats; det måste den ju vara eftersom den bereds
rum i detta läge.

Arrangemang som mötesplatser
Arrangemangsenheten på Gatukontoret kom till som ett sätt att skapa, stärka och utveckla platsers funktion som mötesplatser. Det största evenemanget i Malmö är Malmöfesti
valen, som firade 25-årsjubileum 2009, och som även är Nordens största stadsfestival
med 1 miljon besökare. Det var när gatukontoret började arbeta med att utveckla mötesplatser som man såg att händelser och arrangemang var ett sätt utöver den traditionella
stadsmiljöaspekten ”att fylla platsen med innehåll”. 2010 kommer arrangemangsenheten
att genomföra ca 20 events, som man kallar det. De varierar kraftigt i storlek, form och
tilltal. Ett sådant som riktar sig till unga är flippat.se, ett evenemang som ägt rum både
under Malmöfestivalen och höstlovet, och som skiftat fokus från spel, som dominerade
2008, till mode 2009. flippat.se är kopplat till en webbsida som har ett tilltal som ska
locka unga och som bygger på att unga själv kan vara delaktiga i webbplatsens uppbyggnad. Men den främsta mötesplatsen är trots allt i stadsrummet, vilket i det här fallet är en
stor tältbubbla placerad på Gustav Adolfs torg. Vissa events som arrangemangsenheten
anordnar är återkommande. Andra är test, eller hör till ett specifikt tillfälle på en specifik
plats, till exempel någon form av invigningsevent.
Sommarscen Malmö sorterar under kulturförvaltningen. Verksamheten består i att
erbjuda scenkonst och andra kulturella upplevelser utomhus under sommarlovet. Man
riktar sig till barn, unga och vuxna. Med hjälp av ett varierat program som tar hänsyn
till olika smaker och åldrar, fri entré och 40 olika spelplatser runt om i Malmö, vill man
fullfölja sin uppgift; att göra Malmö till en attraktiv kulturstad för alla. Sommaren 2009
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genomförde man 202 programpunkter och hade ett totalt publikantal på ca 100 000
personer, vilket är rekord och en ökning med 20 procent. 2008 genomförde Sommarscen
Malmö en besökarstudie för att ta reda på hur verksamheten upplevs av Malmöborna.
Genom kvalitativa djupintervjuer på plats har man fått kunskap om vad besökarna får
ut av det aktuella arrangemanget. Det som besökarna tycker är attraktivt är att det är
ett stort, brett och varierat utbud, att Sommarscen finns på många olika platser och att
verksamheten upplevs som väldigt öppen och tillåtande.

Rörelser som mötesplatser
Gallerinatten sker i samverkan med bland andra Malmö Citysamverkan, Malmö stad,
konstnärer, gallerier. Arrangemanget genomfördes första gången 1998 och är vid det här
laget en tradition i Malmö. Evenemanget äger rum en lördagskväll i september och är ett
tillfälle då stadens konstliv visar upp sig. 2009 bestod evenemanget av 37 arrangemang/
öppna gallerier/konstscener i Malmö och för att underlätta för besökarna fanns en
särskild gallerinattbuss att färdas mellan platserna med, och som även den erbjöd konst i
form av performance.
Sommarscen Malmö har arbetat både med rundvandringar, med cykelrundturer och
med rörliga föreställningar. Med cykelrundturerna har de haft stopp i olika stadsdelar,
och bland annat förlagt arrangemang i Kroksbäcksparken. Arrangemangen har varit
mycket uppskattade och dragit stora publikskaror. Det är som om detta med rörelsen i
sig blir en del – en uppskattad del – av underhållningen. Föreningen Möllevångsgruppen
arrangerade under några års tid flera olika sorters rundvandringar. De vanligaste har varit
historiska, arkitekturhistoriska, och bebyggelseantikvariska, kringvandrande barnteater,
stadspromenader med barn. En återkommande form av rundvandring har varit Den stora
gårdsdagen, då möllevångsbor, andra Malmöbor och turister har besökt öppna gårdar.

Spökvandring med Teater Insite, Sommarscen Malmö 2009. Foto: Ewa Levau
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Möllevångsfestivalen: planeringsprocessen som mötesplats
Möllevångsfestivalen är en årlig helgkulturfest i stadsdelen Möllevången i Malmö.
Festivalen samordnas av den ideella föreningen Möllevångsfestivalen. Sommaren 2009
drog festivalen mellan 15 000–20 000 människor till Folkets park, dit en del av verksam
heten var förlagd. 1 500–2 000 personer var involverade i festivalen varav ca 50 som
ideellt verksamma arrangörer, samordnare eller scenchefer och flera hundra som andra
slags volontärarbetare. Det finns flera förklaringar till Möllevångsfestivalens framgångar.
Bland annat beror det på stadsdelen i sig, och dess mångfald. Många av de nätverk som
är aktiva under festivalen finns i stadsdelen. Vidare beror det på att festivalen utgår från
stadsdelens befintliga resurser och specifika förutsättningar. Man utgår från de resurser
man har eller lyckas skaffa sig och gör det inte större än så. Engagemanget nämns som
en annan framgångsfaktor, och ”att man gör det med själ och hjärta”. Men det är inte
festivalen i sig som är det viktigaste, menar Möllevångsfestivalens styrelse. Det riktigt
betydelsefulla är processen. Festivalen och dess planeringsprocess ska fungera som
en mötesplats och plattform för fyra grupper: boende, det lokala kulturlivet, det lokala
föreningslivet och det lokala näringslivet. Syftet är att skapa en större samverkan och
gemenskap i stadsdelen.
När Möllevångsfestivalen ska planeras, bjuder föreningen in alla intresserade till
möten. Man väljer själv hur man vill engagera sig och man kan själv skapa de programpunkter man vill. Mötena enskilda människor emellan, nätverk emellan och verksamheter emellan ger många positiva mereffekter. Korsbefruktningarna kan handla om att
man lätt kan mobilisera folk till opinion eller att man lär sig något nytt, som sedan gör
en kvalificerad till en anställning man annars inte haft möjlighet till. Men framför allt att
nya kreativa idéer föds på framtida samarbeten och verksamheter, som i sin tur leder till
nya möten människor emellan.
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5. Norrköping – från industristad på
fallrepet till attraktiv stadsregion
Norrköping är en stad som under kort tid genomgått en snabb omvandling. En väsentlig
del i denna omvandling har varit målmedvetna satsningar på stadsmiljön, stadens offentliga rum och dess mötesplatser. Fallstudien bygger på en omfattande litteraturgenomgång samt intervjuer med ledande politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar
samt företrädare för fastighets- och byggsektorn.
Norrköping har en lång och stolt historia och betraktades under lång tid som Sveriges
främsta fabriksstad där framför allt textilproduktionen var ett kännetecken. I industrialismens fotspår ökade befolkningen snabbt och Norrköping var mellan 1840 och 1870
landets tredje största stad.
Prägeln som fabriks- och textilstad bestod långt in på 1900-talet. Under
efterkrigstiden drabbades staden av textilkrisen och näringslivet breddades för att kompensera detta. Pappersindustrin fick genom Holmens bruk en framträdande plats. Också
andra branscher växte i betydelse, bland annat med tillverkning av elektriska apparater.
1963 etablerade sig Ericsson och startade tillverkning av mönsterkort. Efter hand har
flera av dessa tillverkningsindustrier lagts ned eller flyttat från Norrköping.
Redan på 1960-talet insåg man i Norrköping att staden måste marknadsföras för att
locka ett nytt näringsliv till staden. Kommunstyrelsen ville visa på stadens fördelar och
den ”marknadsfördes bland annat som ’Framtidsstaden’, ’Trivselstaden’ och ’Blomsterstaden’. Man annonserade i tidningar över hela landet, och en särskild pressombudsman
skulle förse massmedia med information, och på biograferna visades PR-filmer om
staden som förspel innan filmen” (Norrköpings historia 2010).
Efter hand kom Norrköpings näringsliv också att bli mer tjänsteinriktat. På 1970-talet
flyttade SMHI och fyra statliga verk till staden. På 1990-talet etablerade Linköpings Universitet Campus Norrköping som i dag har drygt 5 000 studenter. Staden marknadsförs nu som
ett centrum för it, forskning och logistik. I denna förnyelse har kultur och satsningar på att
utveckla stadsmiljön som mötesplats spelat en viktig roll. Louis De Geer konsert & kongress
har etablerats som hemvist för symfoniorkestern och stadens centrala plats för möten av
olika slag, inte minst med musik som gemensam nämnare. Parallellt har det gjorts stora
investeringar för att skapa andra attraktioner för möten, bland annat Värmekyrkan, Kulturkammaren, Stadsbiblioteket, Arbetets museum och Stadsmuseet (Upplev Norrköping 2010).
Norrköping är således en stad som under kort tid genomgått en mycket påtaglig förändring.
Från nedgång och uppgivenhet till tillväxt och framtidstro. Den stolthet över sin stad och den
tilltro till dess fortsatta utveckling som intervjupersonerna uttrycker, är slående.

Det offentliga rummet och mötesplatsernas betydelse
för identitet och attraktivitet
I Norrköping infann sig redan på 1960-talet en begynnande insikt om att näringspolitik
och strategier för att attrahera företagsetableringar inte var tillräckliga insatser för att
skapa tillväxt och utveckling. Marknadsföringen av Norrköping som ”trivselstaden” och
”blomsterstaden” var uttryck för denna insikt. Vid ingången av 2000-talet har denna
insikt mognat. I kommunen finns nu en fast förvissning om att utvecklingsplaneringen
också måste innehålla ”mjuka frågor” för att vara framgångsrik. En debatt uppstod i
vilken frågor om stadsmiljö, kultur och sociala möten var centrala.

104 Mötesplatser i Stockholmsregionen

Drottninggatan ett första steg mot en ny syn på stadsmiljö
Ett konkret uttryck för den nya synen på stadens utvecklingskraft är upprustningen av
paradgatan Drottninggatan, som skär rakt igenom Norrköpings centrala delar. Gatan
utgör en kommersiell pulsåder och den rymmer byggnader med stora historiska och arki
tektoniska kvaliteter. Den hade under lång tid varit utsatt för ett eftersatt underhåll och
på 1990-talet var den sliten och oattraktiv. Kommunen fattade i detta läge beslut om en
upprustning. Beslutet var inte en del av en helhetlig- eller långsiktig strategi. Snarare var
det ett ad hoc-beslut, taget för att lösa ett akut problem. Upprustningen blev dock lyckosam. Gatan stärkte sin kommersiella dragningskraft och blev åter välbesökt av flanörer
och shoppare. Flera intervjupersoner i Norrköping betonar att de blev positivt överraskade över resultatet. Det innebar inte bara att Drottninggatans attraktivitet ökade, utan
lika påtagligt bedömer de att det också bidrog till en ökad stolthet hos Norrköpingsborna.
Förnyelsen påverkade invånarnas egen bild av Norrköping. Gatan blev något som man
som invånare kunde visa upp med stolthet för besökare. Den positiva omvandlingen
ledde till eftertanke och omprövning av Norrköpings utvecklingsstrategier hos stadens
tjänstemän och politiker.

Drottninggatan – Paradgatan som nu återfått sin glans från förr. Foto: Michael Svensson

Stärkta av framgången inledde företrädare för Norrköping en diskussion om utvecklingsstrategier. Tidigare hade utvecklingsplaneringen i hög grad varit grundad i överväganden
om näringslivets lokaliseringspreferenser. Nu vreds fokus också mot individen. Kursändringen var tydlig. Utmaningen låg i att kunna erbjuda goda och stimulerande livsmiljöer,
såväl för redan boende som för presumtiva norrköpingsbor. Ytterst var tanken att män-
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niskor som upplever sin stad som attraktiv också känner stolthet över den, och blir en
sorts ambassadörer för staden. Människors uppskattning av staden blir en viktig del av
marknadsföringen och bidrar aktivt till den bild som förmedlas utåt. På detta sätt kan såväl
företag, som nya invånare och besökare attraheras. Denna nya filosofi kom att manifesteras mycket tydligt i den lokala politiken och planeringen. Om beslutet att upprusta Drottninggatan karaktäriserades av att det var ett ad hoc-betonat beslut om en punktinsats, så
kännetecknas den fortsatta utvecklingen av motsatsen. I och med ingången till 2000-talet
utvecklas successivt en sammanhållen strategi för stadens utveckling. I denna utgör stadsmiljön, attraktivitet och mötesplatser hörnstenar för kommunens framtida utveckling.

Kommunal strategi för utveckling mötesplatser och
stadsattraktivitet
År 2002 antar Norrköping en översiktsplan. Redan i planens inledande kapitel står det
klart att denna plan väljer ett helt annat utvecklingsperspektiv än tidigare planer i Norrköping, och för den delen också vid en jämförelse med huvudfåran av svenska kommuner. I planens inledning slås fast att ”Norrköping ska vara en bra plats att leva och verka i
nu och i framtiden”. Detta övergripande mål konkretiseras sedan i tre delmål. Staden ska
vara vacker i meningen tilltalande för våra sinnen. Staden ska vara praktisk det vill säga
kunna fungera för livet, för att man ska kunna möta människor för att samtala, samverka,
arbeta och roa sig. Staden ska också vara hållbar i bemärkelsen att den är sparsam med
resurser. För att nå delmålen betonas som avgörande ”att det finns förutsättningar för
att människor skall kunna mötas” (Norrköping 2002). I de efterföljande riktlinjerna görs
ett antal preciseringar. Ambitionen är att ”utveckla stadsboendet som idé så att Norrköping verkligen blir ett storstadsalternativ för den urbana människan som vill leva i en
riktig stad.” Detta betyder vidare att kommunen eftersträvar en tät stadskärna och man
förutspår en renässans för innerstadens kvaliteter. Ambitionen att öka stadsmässigheten
gäller även områden utanför innerstaden (Norrköping 2002).
Frågor rörande social interaktion och möten i staden går som en röd tråd genom översiktsplanen. I planens kapitel om stadsliv summeras många av de resonemang som förts.
Här konstateras att stadsplaneringens utgångspunkt tas i sociala förhållanden och människans livsmiljö. Den offentliga miljön ska vara en praktisk och kulturell arena för vardagens
rutiner och upplevelser. Stadslivet ska präglas av mångfald, staden ska erbjuda variation
och offentligt liv av olika typer i alla stadsdelar. Målet är att skapa en mångfald av platser.
Olikartade stadsmiljöer ska i stor utsträckning behålla och förstärka sina egna (unika)
karaktärer. Vidare läggs fast att mötes- och attraktionsplatser bör skapas i samklang med
rörelsemönster. Exempelvis lekplatser, bänkar, utsiktsplats, gemensam besöksparkering,
hållplatser och möjlighet till bil- och cykelparkering. Kommunen bedömer att trygghet,
öppenhet och ett offentligt liv ska vägleda utformningen av gaturum (Norrköping 2002).
Denna ambition förstärks i det visionsarbete som bedrivs 2008 (Norrköping 2008a)
Kulturliv och mötesplatser utgör en viktig del av visionen vilket uttrycks på följande sätt
”staden är i sin helhet ett levande torg, en mötesplats inte bara för handel, utan också för
norrköpingsborna, en stad för utbyte av idéer och möjlighet att påverka utvecklingen”.
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Från plan till verklighet
En inte alltför ovanlig iakttagelse när plan jämförs med verklighet är att det föreligger en
viss diskrepans dem emellan. Norrköping skiljer sig i detta avseende. Dokumentstudier
och intervjuer med nyckelaktörer på den offentliga och privata sidan bekräftar att Norrköping uppvisar en mycket stor samstämmighet mellan plan och verklighet. Fallstudien
pekar på fyra skäl som kan förklara denna samstämmighet; en tydlig strategi, en kraftfull
samstämd politik, ett effektivt samspel mellan politik och förvaltning, samt ett konstruktivt samarbete mellan offentliga och privata aktörer.
Det sätt på vilket utvecklingsstrategin för stadsmiljön, det offentliga rummet och
mötesplatser formulerats i Norrköping har beskrivits ovan. I intervjuerna vitsordas att
denna strategi varit tydlig, och därmed också kunnat användas som ett instrument för
att effektivt genomföra förändringar och utvecklingsförslag. Samtidigt understryker
intervjupersonerna att en utvecklingsstrategi i sig själv, oavsett hur genomtänkt och
välformulerade den är, inte med automatik leder till beslutad förändring. Tidigare Norrköpingserfarenheter visade att utvecklingsförslag många gånger hamnar i bokhyllan och
samlar damm. I fallet Norrköping har man dock i hög grad lyckats undvika problemet
med planer och beslut som inte realiseras. En avgörande förklaring till detta ligger, enligt
intervjupersonerna, i att politiken i Norrköping är samstämd och långsiktig. Rent konkret har den politiska majoriteten och oppositionen en löpande dialog om stadsplaneoch stadsutvecklingsfrågor. I dessa samtal finns frågor där man är överens och frågor där
man ser olika utvecklingsvägar som önskvärda. I frågor där man inte är eniga annonseras
detta mot omvärlden. I frågor där man är eniga signaleras detta med samma tydlighet.
Detta innebär att kommunen vinner trovärdighet mot omvärlden, samtidigt som tjänstemän med egen politisk agenda för vad som är önskvärt kan klaga, i och med att det egna
handlingsutrymmet begränsats. De spelregler som politiskt annonseras är stabila och
kommer att ligga fast, även vid ett eventuellt politiskt majoritetsskifte vid val.

Samspel mellan politik och förvaltning
Ytterligare ett skäl till att plan och beslut i hög grad överensstämmer med verkligheten är
enligt intervjupersonerna att samspelet mellan politik och förvaltning är välfungerande.
Tjänstemännen upplever att det inom politiken finns ett stort mått av erkännande för den
professionella expertis som förvaltningen besitter, samtidigt som den politiska samstämdheten innebär att färdriktningen för den fortsatta stadsutvecklingen är utstakad.
Den tydliga färdriktningen, visionen för vad Norrköping ska bli, har ställt krav på de förvaltningar som arbetar med stadsutveckling. Det handlar om mycket tydliga signaler om
att förvaltningar som arbetar med fastigeter, planering, teknik, kultur och sociala förhållanden måste arbeta samordnat. Översiktsplanen är plattformen för detta samordnade
agerande. Vid sidan av dessa förhållanden nämns även ett mer subtilt skäl. Norrköping
har under det senast decenniet upplevt en mycket snabb och positiv utveckling, som i hög
grad kan relateras till de utvecklingsstrategier som lanserats och det pratiska arbete som
genomförts. Att vara del i ett vinnande lag är alltid stimulerande, likaså har ordstävet att
”framgång föder framgång” relevans för förvaltningens arbete.
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Samarbete mellan offentliga och privata aktörer
I stadsutvecklingsarbete framställs inte sällan det offentliga och det privata som aktörer
med olika intressen. Medan det offentliga har att bevaka samhälleliga och långsiktiga
intressen är vinsten drivkraften för de privata aktörerna. I fallet Norrköping utmanas
denna föreställning. Den förnekas inte, men flera av aktörerna framhåller att det finns
ett överordnat gemensamt intresse i att utveckla staden. För kommunen finns en stark
strävan efter en långsiktig och robust utveckling som garanterar attraktivitet, jobb och
välfärd. Inom näringslivet finns – om man undantar kvartalskapitalister – en motsvarande önskan, ytterst baserad i en önskan om långsiktig avkastning på investerade medel.
I Norrköping har samverkan mellan kommun och näringsliv byggts upp på denna grund.
Norrköping har skapat ett antal fora för samverkan mellan kommunen och närings
livet. I den så kallade Handelsgruppen diskuteras förutsättningar och villkor för köpenskap och handel. Dessa överläggningar mellan kommunen och privata intressenter fyller
flera ändamål. Det övergripande syftet är att genom samtal finna vägar för utveckling av
handeln som är acceptabla för alla berörda parter. Dessa övergripande samtal aktualise
rar flera frågor. En är hur man tillsammans kan skapa vinna-vinna-situationer genom
att samordna planering och investeringar i stadsmiljön. Det kan exempelvis handla om
upprustningar och investeringar i ett av stadens stråk. Här kan kommunal förnyelse av
gaturummet kopplat till fastighetsägarnas upprustning av den byggda miljön och för
nyelse av shoppingmöjligheter skapa värden som är större än de kostnader som investeringarna är förenade med.
I frågor rörande stadsutveckling och stadsbyggnad finns enligt intervjupersonerna
ett mycket väl fungerande samarbete mellan kommun och näringsliv. Samspelet mellan
kommun och privata aktörer rymmer tre inslag. Det första handlar om kommunikation,
det vill säga samtal mellan parterna om vad som är önskvärt och möjligt ur respektive
parts perspektiv. I det andra inslaget har kommunen huvudrollen. Det handlar om att
utveckla en spelplan för utveckling, och samordna enskilda projekt i stadsutvecklingsplaner som på ett optimalt sätt ger nytta av kommande investeringar. Det tredje steget
handlar om genomförande. Med den grund som lagts i former av gemensamma samtal
och en gemensam spelplan skapas incitament för kreativitet. Privata aktörer vet vilket
utrymme som finns för handling, men också vilka restriktioner som finns i form av regler
och/eller andra parters motstående intressen. I det praktiska genomförandet kan det
sedan vara fråga om rent privata eller offentliga investeringar, men inte sällan är de sammanvävda, eftersom projekten ofta är komplexa och rör såväl ett flertal fastigheter som
offentlig miljö i form av gator och torg.
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Principer för utveckling av mötesplatser och det
offentliga rummet i Norrköping
Varför är mötesplatser viktiga och vad är en bra mötesplats? Den frågan utgjorde en utgångspunkt för det arbete med stadsutveckling som Norrköping inledde under det tidiga
2000-talet. Ytterst fanns en insikt om att i det Norrköping som växt fram efter industri
epoken spelar stadsmiljö, sociala kontakter, attraktioner och möten människor emellan
en avgörande roll för stadens attraktivitet och konkurrenskraft. På denna punkt var insikten klar och samstämmigheten stor. Svårare var det att definiera vad som kännetecknar
en bra och attraktiv mötesplats. I Norrköping kom denna diskussion att föras utifrån ett
antal begrepp och kvaliteter.
Mångfald var ett centralt begrepp i de diskussioner som föregick framtagandet av
konkreta utvecklingsplaner. Utgångspunkten var här att vi som individer har olika
perspektiv på vad som är en attraktiv mötesplats. Olika individer har olika preferenser.
För vissa är det organiserade mötena viktiga, för andra mötet med kamraterna på caféet,
promenaden längs Motala ström med en bekant eller mötet med klubbkamraterna på
Idrottsparken. Åter andra värdesätter platser som uppfattas som attraktiva (parken,
torget eller stråken). En och samma individ kan ha behov och önskemål som innebär att
man i vissa situationer söker en mötesplats med vissa egenskaper samtidigt som man i en
annan situation söker helt andra platser.
Mötesplats – identitet och målgrupper. I Norrköping finns en medvetenhet om att
man agerar i en konkurrensutsatt värld. De diskussioner som förs om stadens utveckling sker med insikt om att likartade diskussioner förs i andra städer. Kärnfrågan blir
då vad Norrköping kan göra för att inte drunkna i bruset och bara bli ännu en stad i
mängden som profilerar sig på samma sätt som alla andra. De överväganden som gjorts
har i praktiken inneburit att mötesplatser utvecklats efter tre principer: För det första
att bygga på de genuina och unika kvaliteter som finns i staden. För det andra att skapa
nya mötesplatser som man bedömer att norrköpingsborna ser som kvaliteter som och
som därmed stärker upplevelsen av stadens attraktivitet. För det tredje handlar det om
attraktioner och mötesplatser som appellerar till besökare och som stärker bilden av ”det
nya Norrköping” i omvärlden.
När det gäller att bygga mötesplatser och möten med utgångspunkt i det genuina och
unika har Norrköping en gynnad position. Här finns den specifika bebyggelsen i form
av innerstadens industrilandskap. Också strömmen med tillhörande bebyggelse är en
tämligen unik kvalitet. I ambitionen att bygga vidare på det unika har Norrköping också
tagit hjälp av andra symboler. Således lyftes de gula spårvagnarna fram som en symbol
för staden och med en koppling till dess historia och dess mötesplatser. Rent konkret har
det gamla industrilandskapet, som nu tagits över av universitetet, på olika sätt försetts
med publika attraktioner som på ett tydligt sätt tjänar som mötesplatser.
Vad gäller mötesplatser som inte har direkt koppling till det unika eller stadens historia, men som skapas för att ge värden och attraktioner som uppskattas av norrköpingsborna, är filosofin att försöka bygga vidare på och utveckla kvaliteter som redan finns,
men vars potential är outnyttjad. Det kanske bästa exemplet på detta är de gångstråk som
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etablerats i den centrala staden och längs Motala ström. Men här är också skapandet av
Skvallertorget som mötesplats en bra illustration. En plats som tidigare betraktades som
en yta där olika trafikantslag samsas, har utvecklats till att också bli en av Norrköpings
mest uppskattade mötesplatser för människor.
En tredje typ av mötesplatser är sådana som har fokus riktat mot omvärlden och
besökare, vilket naturligtvis på intet sätt motsäger att de också kan uppfattas som viktiga
kvaliteter också hos norrköpingsborna. Exempel på sådana mötesplatser är Louis De Geer
konsert & kongress, som är en multiarena där allt från teater till konferenser äger rum.
Bortsett från byggnadens historia vore det en överdrift att hävda att Louis De Geer är
norrköpingsspecifikt. Skillnaden vad gäller innehåll och koncept är marginell jämfört med
till exempel Uppsalas nya konsert- och kongressanläggning. Snarare än att satsa på det
unika är ambitionen här att skapa en mötesplats som man antar att det finns en stor samhällelig efterfrågan på. Samma resonemang kan sägas gälla alla de kommuner som i dag
investerar i anläggningar för bad-äventyr eller multiarenor för sport och underhållning.
Tillgängligt för alla – Relationen mellan stadskärnan och förorten. En fråga som
föranlett bryderi i Norrköping är var man ska satsa på mötesplatser – ska fokus ligga på
satsningar i den centrala staden, eller ska ambitionen vara att sprida offentligt finansierade mötesplatser jämnt över staden? Kluvenheten består i två var för sig logiska
och vällovliga intentioner som hamnar i motsättning. Den uttalade politiska viljan att
behandla alla invånare och stadsdelar lika talar för att sprida kommunens satsningar på
mötesplatser för att uppnå en god balans mellan olika delar av staden. Det faktum att
några av stadsdelarna med lägre attraktivitet ligger i ytterförorterna understryker detta
handlingsalternativ. Å andra sidan finns skäl som talar för att förlägga en tyngdpunkt
av mötesplatser till stadens centrala delar. Stadskärnan ligger centralt i kommunen och
kommunikationsstråken är huvudsakligen radiella och leder in mot staden. Vidare har
de flesta norrköpingsbor av olika orsaker skäl att regelmässigt besöka stadskärnan; man
arbetar där, man handlar där eller man besöker vänner och bekanta. Det finns ingen annan stadsdel i Norrköping som kan konkurrera med stadskärnan vad gäller tillgänglighet
och antal besökare. Kanske är det den som ska vara det gemensamma rummet i staden?
Utöver den överlägsna tillgängligheten hör också till bilden att stadskärnan har
ytterligare en egenskap som talar till dess fördel. Många av det miljöer som bedöms som
möjliga ligger i stadskärnan och de går inte att skapa i andra delar av stan. Tanken på ett
industrilandskap i Navestad eller ett Skvallertorg i Lindö är svindlande, men bortom det
möjligas konst i nulägets Norrköping.
I Norrköping, precis som i fallet Malmö, finns således en ambition att göra stadens
mötesplatser tillgängliga för alla, samtidigt som det inte framstår som en framkomlig väg
att åstadkomma detta genom att fysiskt sprida mötesplatserna jämnt över kommunen.
Norrköpings sätt att hantera denna problematik har varit en strategi som innebär att
mötesplatserna ska vara öppna för möten mellan alla kommuninvånare. Rent konkret
innebär detta två saker. Dels ska de mötesplatser som erbjuds i den centrala staden vara
sådana att de inte exklusivt vänder sig till boende i innerstaden och stadens besökare,
utan de ska i lika hög grad vara öppna och inbjudande för boende i Norrköpings ytter
områden. Dels ligger en utmaning i att mötesplatser som skapas i ytterområdena är
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sådana att de inte enbart blir platser som besöks av de lokalt boende, utan att de har en
dragningskraft också för boende i andra delar av kommunen. Tankarna kring utvecklingen av Lindö som mötesplats för rekreation, liksom de planer som finns för utveckling
av de kommersiella centrumområdena i Hageby och Navestad, rymmer ambitioner att
mötesplatserna ska bli magneter som attraherar besökare från hela kommunen. Dessa
mötesplatser presenteras nedan i fallstudierna.
Kluster som strategi för att utveckla mötesplatser. Uttrycket ”En svala gör ingen
sommar” har sin motsvarighet i Norrköpings strategier för att utveckla mötesplatser.
En mötesplats kan förvisso baseras i en enda attraktion som har så stark dragningskraft
att de förmår attrahera besökare och stimulera till möten; exempelvis bedöms vattenspelen vid Industrilandskapet vara en sådan attraktion. Poängen är dock att upplevelsevärdet och mötesplatsfunktionen kan förstärkas genom att attraktionen kompletteras
med andra attraktioner. Här handlar det till exempel om serveringar och om platser i
kulturmiljön som iordningställts för att stimulera möten. Fallet Knäppingsborg, som beskrivs i mer detalj nedan, är ett exempel på hur just klustringen av verksamheter skapar
attraktivitet. Tagna var för sig rymmer Knäppingsborg aktiviteter som har potentialer för
att skapa möten mellan människor, shopping, kulturhistoriska miljöer, mat och dryck.
Poängen i fallet Knäppingsborg är dock att det sätt på vilket dessa aktiviteter klustrats
skapar mervärden.

Torget – en mötesplats med möjlighet att bygga kluster. Foto: Michael Svensson
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Men mötesplatser och kluster, hur attraktiva de än är vid en viss tidpunkt, är inte
garanterade evig attraktivitet. Nya Torget i Norrköping är här ett exempel. Torget var
historiskt en av stadens viktigaste mötesplatser. Successivt har dess attraktivitet falnat
och i dag domineras det av bilar, enskilda flanörer och tomma ytor. Samtidigt har skejtare
gjort försök att ta torget i anspråk för friåkning på bräda. Kommunen har gjort försök att
återge torget dess forna glans som mötesplats. Det som hittills gjorts har fokuserat på
utveckling av platsen som sådan. Ingen av de idéer som prövats har dock burit frukt, men
i dag är ett nytänkande under utveckling. Utöver utveckling av platsen handlar det om att
analysera dess samspel med omgivningen och möjligheter att med hjälp av stråk länka
den till andra attraktioner i staden.
Nedan presenteras ett antal mötesplatser som Norrköping valt att utveckla för att
förverkliga de strategier och mål som redovisats ovan.

Mötesplatser i Norrköping
Nedan presenteras ett antal mötesplatser i Norrköping. Urvalet är gjort på två grunder,
dels har en genomgång gjorts av informationsmaterial från kommunen på jakt efter
platser som kommunen själv ser som mötesplatser, dels har intervjupersonerna ombetts
ange platser som de upplever som viktiga.

Industrilandskapet
Det var Motala ström som gav förutsättningar för Norrköpings storhet som industristad. Under 1800-talet andra halva blev strömmen centrum för den snabba industriella
tillväxten. Norrköping kom att ta rollen som Sveriges näst största industristad. Längs
stränderna och ut i strömfåran byggdes fabriksbyggnader, många karaktäriserade av
manifik arkitektur.
Under 1960- och1970-talet drabbades Norrköping av industrikrisen, och under en relativt kort tid förlorade Industrilandskapet sin ekonomiska roll. Ett strategiskt men svårt
beslut, som intervjupersonerna i dag lovordar, var att bibehålla bebyggelsen och att söka
nya användningsområden. I dag rymmer området flera museer, Campus Norrköping är
också samlat här, liksom ett flertal it- och andra kunskapsföretag. I Industrilanskapet
ligger också Louis De Geer konsert & kongress i ett byggnadskomplex som tidigare rymde
papperstillverkning. Här finns utrymmen för allt från stora och små konferenser till
utställningar, middagar, utställningar, konserter och banketter.

Skvallertorget
Skvallertorget är ett torg i korsningen av Kungsgatan och Bredgatan i centrala Norr
köping. Korsningen var länge en huvudvärk för planerare, köande bilister och fotgängare
med ambitionen att oskadda korsa torget. Skvallertorget var en femvägskorsning som
passerades av 20 000 bilar per dygn, och som väntades få en rejäl ökning av cyklande
och gående i samband med anläggandet av Campus Norrköping. Platsen var reglerad
med trafikljus och diverse trafikskyltar. Femvägskorsningen byggdes om till en trevägs-
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korsning och trafiksignaler och skyltar togs bort. I dag finns bara en skylt kvar; en som
rekommenderar max 30 km/tim. Körbanemarkeringarna togs bort och torget fick en
upphöjning och ny beläggning i form av smågatsten som tydligt markerade för trafikanterna att här börjar något nytt. Skvallertorget ses i Norrköping som ett exempel på att bilister, cyklister, mopedister, gående och motorcyklister klarar sig utan trafiksignaler och
skyltar. När torget byggdes om fanns farhågor om trafikkaos och olyckor. Inga av dessa
har besannats, utan tvärtom så flyter trafiken bättre än förr och olyckorna har inskränkt
sig till lindriga skador.
Men den kanske viktigaste effekten av förändringen är inte den trafikmässiga. Från
att ha varit en plats som få hade positiva associationer till, har Skvallertorget förvandlats
till en av Norrköpings mötesplatser. Området runt torget har blivit ett centrum för möte,
nöjen och umgänge kantat med caféer, restauranger och klubbar. År 2004 förärades
Skvallertorget Vägverkets ”Vackra vägars pris” I juryns motivering konstaterades att
Skvallertorget omvandlats från ”en trafikplats till en plats för stadsliv. Genom skicklig
organisation och utformning av stadsrummet hanteras mötet mellan gående och bilister
utan trafikljus, skyltar och övertydliga anvisningar. Den djärva förnyelsen inspirerar till
fortsatt utveckling av attraktiva urbana miljöer; platser som speglar det offentliga livets
krav på hänsyn till och respekt för medmänniskor.”

Köpcentra
Norrköping City inkluderar de tre köpcentrumen Spiralen, Linden och Galleria Domino.
Tillsammans erbjuder de över 140 butiker, caféer och restauranger. Galleria Domino är
belägen i centrala Norrköping. Spiralen ligger också mitt i centrala Norrköping och erbjuder ett stort utbud av butiker inom hem, fritid, mode och beklädnad samt ett antal restauranger och caféer. Köpcentret Linden rymmer ett 60-tal butiker, caféer och restauranger.
I intervjuerna understryks bedömningen att norrköpingsbons inställning till handel
och shopping förändrats över tid. Tidigare var att handla starkt förknippat med inköp av
en viss vara, men i dag är det som nu kallas shopping ofta också förknippat med upplevelse och umgänge. Att handla är inte alltid det direkta målet med besöket utan det kan
vara att ”fönstershoppa” och gå på café med bekanta. Intervjupersonernas synpunkter
kan sammanfattas i två punkter. För det första, att köpcentrum för många människor
har en betydelse som går långt längre än bara inköpet av en vara. För många är shopping
och besöket i köpcentret ett sätt att mötas och umgås med andra. För det andra bedömer intervjupersonerna att det tidigare ofta funnit en lätt nedvärderande attityd till de
sociala möten som genereras i samband med shopping. Den kommersiella grunden för
mötet mellan människor har gjort att detta klassats som varandes av sekunda kvalitet i
jämförelse med möten som sker utan koppling till kommersiella intressen. Intervjupersonerna menar att det finns skäl att tänka om. Snarare än att ringakta det möte som sker
i samband med shopping, finns skäl att fundera om detta möte kan förstärkas genom
åtgärder som kompletterar mötet som grundats i shopping. Det kan handla om att integrera kulturella mötesplatser av olika slag i den kommersiella miljön, men det handlar
också om att skapa stråk som förbinder den kommersiella mötesplatsen med mötesplatser av annan karaktär.
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Nyårsvandring
Begreppet mötesplats associeras ofta till en aktivitet som är knuten till en specifik plats.
I Norrköping har detta perspektiv utmanats. En mötesplats som intervjupersonerna
refererar till som viktig är den så kallade nyårsvandringen. Denna vandring går nu in på
sitt tionde år och har under åren haft en något varierad inriktning. Grunddragen är dock
att klockan 16.00 samlas ett par tusen norrköpingsbor för att tillsammans vandra genom
staden. Den utvalda vägen för nyårsvandringen är kantad av marschaller och andra
ljuspunkter, exempelvis i form av brinnande skulpturer och upplysta broar, statyer och
byggnader. Under vandringsvägen bjuds på underhållning i form av sång, dans och andra
uppvisningar. Vandringen avslutas med tal och fyrverkerier vid strömmen.
Nyårsvandringen betraktas i Norrköping som ett värdefullt tillskott till det sätt på
vilket man traditionellt betraktat mötesplatser. I det sammansatta ordet mötesplatser
har man tagit fasta på det första ledet; möten. Man menar att här ligger Nyårsvandringens stora förtjänst, den erbjuder olika typer av möten. För vissa är Nyårsvandringen
en aktivitet man deltar i med redan bekanta. Vänner möts för att tillsammans uppleva
vandringens attraktioner. Men Nyårsvandringen står också för andra möten. Många gör
nya bekantskaper som man upplever vandringen i sällskap med. Dessa kontakter är ofta
tillfälliga, man möts av en slump och delar en upplevelse. Men ibland kan de vara ett
första möte som leder till framtida kontakter.

Stad i ljus – belysningsinstallationer i Norrköping
Norrköping var en av de första, om inte den allra första, staden i landet att på allvar börja
belysa fastigheter och stadsmiljöer. Ljussättningen av staden började 1990 med trädbelysning i de centrala delarna av staden. Genom ett nära samarbete mellan olika nyckelaktörer
har sedan successivt utvecklats olika idéer om ljussättning av staden. Ljusdekorationerna
handlar i dag om allt från fasadbelysningar, färgsprakande vattenfall, marschaller i rondeller, belysning av konstverk, lysande träd till att ha en av världens största adventsljusstakar.
Stad i ljus har som evenemang likheter med den ovan beskrivna Nyårsvandringen.
Också Stad i ljus attraherar olika grupper av besökare. Här finns grupper av besökare
som redan känner varandra och som ser evenemanget som en möjlighet till en gemensam upplevelse. Men här sker också möten mellan människor som inte känner varandra
sedan tidigare. Det gemensamma intresset för ljusinstallationerna skapar mötet. En annan parallell till Nyårsvandringen är att Stad i ljus inte är knutet till en specifik plats. Det
är många platser som är belysta, och dessa kan betraktas från olika närbelägna områden.
Stad i ljus tillför dock ytterligare ett värde, enligt intervjupersonerna, då evenemanget
skapar stolthet. Det manifesterar ett Norrköping som rest sig, efter att under ett par år
tionden haft identitet av ort med krisstämpel. Stad i ljus blir ett sätt att symboliskt visa
på ljus och ett belyst Norrköping som man gärna vill visa upp för omvärlden. Kommunen var först ut med systematisk belysning av staden och evenemanget har successivt
utvecklats och erhållit externa erkännanden. På detta sätt har det fyllt flera syften. Det
har blivit en mötesplats för norrköpingsbor, det är ett bidrag till att stärka självkänslan
i Norrköping och dessutom blir det ett sätt marknadsföra bilden av Norrköping mot
omvärlden.
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Lejongropen
Lejongropen är en mötesplats i Norrköping kring vilken det råder skiftande värderingar.
För många unga är det mötesplatsen med stort M. Lejongropen erbjuder musik- och
artistuppträdanden med fokus riktat mot en yngre publik. Men platsen är för besökarna
inte bara präglad av musiken. Intervjupersonerna vidimerar att i Lejongropen har många
fått sin första kyss – och druckit sin första öl. Sistnämnda komplement till musikupp
levelserna må vara en förklaring till varför platsen ges så översvallande recensioner som
mötesplats bland de yngre norrköpingsborna, och må kanske också vara förklaringen till
varför mer seniora norrköpingsbor är betydligt mer reserverade i sina omdömen över
Lejongropen som mötesplats.

Lejongropen. Foto: Michael Svensson

Stråken
I Norrköping kom man redan under slutet av 1990-talet fram till strategin att stadens
attraktioner och mötesplatser skulle länkas samman med stråk. Denna strategi kom
att utvecklas ur förnyelsen av Drottninggatan. Drottninggatan som skär rakt igenom
centrala Norrköping var vid ingången till 1990-talet kraftigt försliten. I stadsförnyelsearbetet beslutades om en punktinsats – Drottninggatan skulle upprustas. Som beskrivits
ovan bedömdes resultatet som mycket positivt och det gav upphov till en sammanhållen
upprustningsstrategi för hela staden. En förklaring till framgångarna vid upprustningen
av Drottninggatan var att denna på ett mycket tydligt sätt, efter upprustningen, blev ett
attraktivt stråk som förband olika attraktioner på vägen. Från att ha betraktats som en
mödosam uppförsbacke i en tråkig och försliten miljö, blev nu promenaden från statio-
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nen via Carl Johans Park till stadskärnan en färd i miljöer som upplevdes som betydligt
mer intressanta och inbjudande. Upprustningen skapade en viktig insikt som sedan tagits
till vara i det fortsatta stadsutvecklingsarbetet.
Utvecklingen av stråk och samverkan mellan kommunen och privata fastighetsägare
kan skapa vinna-vinna-situationer. När Drottninggatan hade förnyats skapades värden
för Norrköpings stad i form av en ökad stadsattraktivitet och förbättrad image. För
berörda fastighetsägare skapades värden i form av ökad omsättning i butiker längs Drottninggatan, ökad attraktivitet för uthyrning av lokaler och bostäder och därmed ökade
fastighetsvärden. Denna vinna-vinna-möjlighet har utgjort ledstjärna för utveckling av
flera stråk i Norrköping. Ett sådant förbinder det numera heta Skvallertorget med stadskärnan. Fler stråk finns i planerna som drivs framåt med just denna vinna-vinna-filosofi.
Motala ström erbjuder speciella förutsättningar för att utveckla ett stråk med mötesplatser. Motala ström flyter från Vättern i väster till Östersjön i öster och forsar genom
centralaste Norrköping. Fallhöjden på vattnet är hela 18 meter genom staden, vilket en
gång i tiden gjorde den till en idealisk plats för energikrävande industrier. I takt med att
den industriella verksamheten avvecklats har i stället kulturella verksamheten blommat
upp. Broar och gångstråk har utvecklats intill husväggarna, ovanför vattnet. Stråken
genom industrilandskapet byggda miljöer har kompletterats med parkstråk längs vattnet
i de gröna delarna av Motala ström i centrala Norrköping.
Intervjupersonerna är genomgående mycket positiva till den stråkfilosofi som väglett
strategin för förnyelse av stadskärnan i Norrköping. Stråken har på ett påtagligt sätt
bidragit till att skapa värden för såväl kommunen som berörda fastighetsägare. Man har
gemensamt planerat och finansierat utvecklingen av stråken utifrån en vinna-vinnaambition. I slutändan har denna visat sig framgångsrik. Stråken har bidragit till en ökad
stadsattraktivitet, till att fastighetsekonomiska värden skapats samtidigt som Norr
köpings identitet och image stärkts.

Knäppingsborg
Knäppingsborg ligger mitt i centrala Norrköping, vid strömmen, mellan universitetet
och cityhandeln. Kvarteret har en historia med kvarnrörelse och snustillverkning och
var under lång tid ett slutet kvarter. Kvarteret har förvärvats av Ståhl fastigheter AB, som
tillsammans med Lundbergs, är tongivande aktörer på Norrköpings fastighetsmarknad.
Ståhls ambition med kvarteret är att ”småskalig handel etableras, liksom en mötesplats
där besökarna får del av upplevelser vars värden inte kan mätas i ekonomiska termer”.
Kvarteret rymmer utöver småskalig handel också bostäder, kontor, caféer och restauranger. Knäppingsborg består av ett antal mindre gårdsbildningar och tre torgbildningar.
Varje har sin tydliga identitet och de är tänkta att komplettera varandra. Torgen förbinds
av gränder med butiker och andra attraktioner. I Ståhls koncept för Knäppingsborg ingår
att knyta an till årstiderna och dess högtider. Ambitionen är att Knäppingsborg ska bidra
till Norrköpingsbornas vardag, vilket gör att det är viktigt att det händer något i kvarteret inte bara dygnet runt utan också året runt. För hösten planeras skolstart, äppelmarknad, svamphelg, skördefest, alla helgons dag, höstlov, pumpautställning, fars dag.
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Under vintern ska kvarteret ha juldekorationer, skyltsöndag, advent, lucia, julmarknad,
mellandagsmarknad, nyårsfirande, snögubbsutställning. På våren utgör sportlov, vårlökar, fettisdagen, påsk, valborg, Kristi himmelsfärdsdag, mors dag och pingst exempel på
aktiviteter som ska utvecklas. Under sommaren uppmärksammas nationaldagen, skolavslutning på torget, midsommar med sillunch, konstvecka och kräftpremiär.
Att Ståhl fastighets AB satsar stort på att bevara, rusta och ge kvarteret en ny användning är enligt intervju med en representant från företaget logiskt. Man upplever att det
finns ett mycket gott samarbetsklimat mellan privata och offentliga aktörer i kommunen
(en uppfattning som delas av kommunen). För att en investering av typen Knäppingsborg ska vara möjlig i en stad som Norrköping krävs två saker. För det första att samspelet med andra attraktioner i Norrköping kan skapa synergier i form av ömsesidiga
vinster. Exempelvis uttrycks i företagets vision för Knäppingsborg att ”efter konserten
på närbelägna Louis De Geer väljer många att fullända sin upplevelse genom att njuta av
vad som bjuds på någon av kvarterets många högklassiga restauranger, barer och caféer.
För det andra är utvecklingen av stadens stråk en förutsättning för Knäppingsborg. För
att närheten till andra attraktioner optimalt ska kunna skapa synergier i samspelet med
Knäppingsborg är det en förutsättning att dessa är fysiskt tillgängliga i förhållande till
varandra.

Knäppingsborg. Foto: Brita Nordholm.
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Carl Johans Park – Ett finrum för alla
Carl Johans park anlades 1860 på Karl Johans torg och var Norrköpings första offentliga
park. I dag är Carl Johans park en av Sveriges bäst bevarade parkanläggningar från sekelskiftet. Den är ritad av stadsarkitekt C Th Malm. Parken är det första som möter besökaren när han eller hon kommer med tåget till Norrköping. Den är en välbesökt park, inte
minst för den årligt återkommande kaktusplanteringen. Parken kom till efter en önskan
om ett gemensamt finrum för norrköpingsbor och besökare.

Lindö – badplats och mötesplats
Lindö är en villaförort omkring fem kilometer nordost om Norrköping. Det blev en
populär plats att bygga enfamiljshus på under 1920-talet. Lindö ligger vid Bråviken och
ett populärt utflyktsmål är Slipen, en badplats invid vid Lindö IP. Här finns en fin strand
samt grillar och andra aktiviteter. Lindös mest kända restaurang är småbåtshamnen.
Lindös kvaliteter som rekreationsområde har föranlett ett utvecklingsarbete i kommunen
i vilket stadsbyggnadskontoret givits uppdraget att ta fram ett förslag till program inför
detaljplan, en slags helhetsvision, för Lindö hamn.
I programmet presenteras olika förslag på hur hamnen kan komma att utvecklas samt
vilka frågor som kommer att behöva utredas i ett fortsatt detaljplanearbete. I november
2008 anordnades en så kallad idéverkstad till vilken lokalt boende, norrköpingsbor
i allmänhet och intresseföreningar var inbjudna. Syftet var att i ett tidigt skede föra
en dialog med allmänhet, företagare och andra intresserade angående Lindö hamns
framtida utveckling. I idéverkstaden framfördes som angeläget att utveckla båtverksamheter liksom att förstärka servicefunktorna i hamnen. Vidare framhölls åsikten att Lindö
hamn bör utvecklas till en besökspunkt för hela Norrköping och ett mål för besökare. På
idéverkstaden lämnas flera förslag på attraktioner som kan utveckla området i denna
riktning. En ny restaurang samt en allmän upprustning av området är det som bedöms
som mest angeläget. Vidare förordas en förstärkning av aktiviteter med anknytning till
bad och badliv, exempelvis kallbadhus, båtuthyrning och kusttrafik till ångbåtsbryggan
(Norrköping 2008b)
Utvecklandet av Lindö som mötesplats är angeläget av flera skäl. För det första finns i
området kvaliteter som starkt efterfrågas av norrköpingsborna. Vidare skulle Lindö som
mötesplats kunna balansera den dominans av mötesplatser i stadskärnan som råder i
dag.

Ringdansens nya centrum
Ringdansen (tidigare Navestad) är en stadsdel från miljonprogrammet. Den består av tre
delar, Kvarnberget längst i söder, de två höghusringarna Silverringen och Guldringen
och kedjehusområdet Atrium. Mellan ringarna och vid det gångtorg som förbinder stadsdelarna ligger Ringdansens centrum med några butiker, service, bad, friskvård och kyrka.
En centralt placerad gångramp leder från busshållplatsen upp drygt 20 meter till den nivå
som båda ringarnas inre gator och bottenplan ligger på.
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Ambitionen att skapa mötesplatser för norrköpingsborna har föranlett tankar och idéer
om hur Ringdansens centrum skulle kunna utvecklas för att bli en tillgång, inte enbart
för dem som bor i stadsdelen. I detta utvecklingsarbete spelar den planerade spårvägsutbyggnaden till Ringdansen en central roll. Frågan om en förlängning av spårvägsnätet
till Ringdansen har drivits av kommunen i olika fora, i förhandlingar med Banverket
och inte minst inom projektet Den Goda Staden, som är ett samverkansprojekt mellan
ett antal kommuner (varav Norrköping är en) och myndigheter, bland annat Banverket
och Vägverket. I september 2009 presenterade kommunen en utställningshandling i
form av en planbeskrivning (Norrköping 2009). I denna konstateras att Ringdansen
genom spårvägslinjens tillkomst kan få ett förstärkt serviceutbud med nya butiker. Den
tillkommande byggrätten är organiserad så att den ”bidrar till en tydligare stadsmässig
het på ringarnas entrésida”. I och med spårvägen kommer Ringdansen således att bli
en tillgänglig del av Norrköping på ett helt annat sätt än vad den är i dag och därmed ett
välkommet tillskott i ambitionen att skapa mötesplatser utanför stadskärnan.
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6. Slutsatser och möjligheter

Betydelsen av mötesplatser kan förefalla så självklar. Gator och torg, badplatser, fotbollsplaner och parker är företeelser vi uppskattar och ofta ser som villkor för en attraktiv
livsmiljö. Begreppet mötesplats kan också tyckas enhetligt och okomplicerat. Men, de
fallstudier som genomförts här – liksom den teoretiska diskussionen – visar på komplexitet och mångfald i möjliga tillvägagångssätt för att skapa, säkerställa och gynna möten
och mötesplatser, liksom mångfalden av möjliga typer av möten och platser. En öppenhet
inför denna mångfald förordas. De olika strategierna, olika platserna, olika funktionerna
samt de olika graderna av nödvändig planering och organisering har alla sina givna sammanhang.
Mötesplatser går olika öden till mötes. Vissa blir omedelbart populära träffpunkter.
Andra blir trots de bästa intentioner aldrig uppskattade av de tilltänkta besökarna. Ytterligare andra kan utvecklas från att ha varit populära och välbesökta till att bli platser som
upplevs som mindre attraktiva. En mötesplats kan också ändra karaktär, bland annat
genom att de målgrupper som uppskattar platsen skiftar över tid, eller genom att någon
funktion tillkommer eller tas bort.
I det här avslutande kapitlet summeras några av de viktigaste slutsatserna från rapporten. Några möjligheter för hur man kan arbeta för goda mötesplatser formuleras,
baserade på litteratur- och fallstudierna. Det presenteras i form av slutsatser och
möjligheter. Dessa ska inte ses som rekommendationer utan snarare som reflektioner
kring möjligheter att skapa social interaktion och social sammanhållning. De exempel
och slutsatser som presenteras ska inte tolkas som absoluta sanningar som kan kopieras
överallt. Varje plats har sina unika förutsättningar, och utvecklandet av mötesplatser
måste ske med hänsyn tagen till platsens specifika karaktär, samt det rådande sammanhanget. Samtidigt rymmer vår studie i hög grad lärdomar som äger generell giltighet för
den som har ambitionen att skapa mötesplatser. Utmaningen ligger således i att koppla
den generella kunskap som finns till lokalt specifika förutsättningar och att utifrån en
analys utforma strategier och handlingsplaner.

Mötesplatser på agendan
Mötesplatser är på agendan i de flesta Stockholmskommuner, men av lite olika anledningar. Ofta handlar det om ambitionen att skapa sociala möten människor emellan
och bedömningen att sådana möten berikar oss som individer. Mötesplatserna fyller en
viktig funktion för vår upplevelse av livskvalitet. Men det kan också handla om att man
vill åtgärda vad man menar är dåligt fungerande miljöer, och styra samlingar, aktiviteter
och flanörer till bättre fungerande platser, eller att man ser en brist på mötesplatser i
kommunen. Ytterligare en anledning är att mötesplatser ses som ett sätt att göra staden/
kommunen mer attraktiv både för de egna invånarna och för besökare eller tilltänkta
verksamheter eller invånare. För en del orter är mötesplatser något man sett gett positiv
effekt på utvecklingen, och som man därför fortsätter arbeta strategiskt och målmedvetet
med som ett sätt att vidareutveckla orten.
Man kan alltså argumentera för mötesplatser av flera olika skäl. Sociala skäl och
stadsmässighet är två tydliga skäl i den här studien. Det är viktigt att se och bli sedd
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av andra, att kunna röra sig bland folk både som anonym och känd, liksom att veta var
man kan göra det. Det framstår också som viktigt att även mindre orter och förorter
har någon miljö som kan karakteriseras som ”stadsmässig”, med gator och torg – och
mötesplatser. Det som anses viktigt av sociala skäl anses också viktigt för att vara ”som
en stad” – anonymitet, folkmassa, samlade och blandade verksamheter och funktioner.
I arbetet för att möjliggöra detta är det dock viktigt att göra tydligt vad man i olika fall
åsyftar med begreppet mötesplats så det inte bara blir till tomma ord och retorik. För i
takt med att begreppet mötesplats blivit allt mer populärt, har det också börjat användas
alltmer slentrianmässigt, vilket riskerar att leda till att det töms på betydelse. Dessutom
är mötesplats som begrepp så pass öppet och mångfacetterat att det rymmer många olika
möjliga definitioner. De som arbetar med mötesplatser måste också förhålla sig till hur
mycket man faktiskt kan planera, och vad man snarare kan möjliggöra och lämna öppet
åt andra aktörer.

Kommunens roller
Såväl teori som våra fallstudier visar med tydlighet att kommunerna spelar en viktig roll
för utvecklingen av mötesplatser. Samtidigt framgår att kommunerna har vitt skilda roller att fylla beroende på vilken typ av mötesplatser det handlar om. Man kan schematiskt
urskilja tre olika roller, att skapa, möjliggöra och tillåta.
En första roll är att skapa mötesplatser. Det kan här handla om att skapa en offentlig
yta (inomhus eller utomhus) som bidrar till att skapa möten människor emellan. Det
kan vara ett bibliotek, stadsparken eller en lekpark. Kännetecknande är för denna typ
av mötesplatser är att kommunen har mandatet att planera, besluta och sköta verksamheten. Utmaningen för kommunen ligger här i att ha kunskap och fingertoppskänsla för
att utforma mötesplatsen på ett sådant sätt att den blir uppskattad och används av de
tilltänkta besökarna.
En andra roll för kommunen är att möjliggöra. Musikklubbar, shoppingcenter,
caféer, gallerier eller restauranger kan vara viktiga mötesplatser, men är sällan eller
aldrig kommunala verksamheter. Det är alltså inte möjligt för kommunen att planera att
exempelvis ett café ska fungera som mötesplats och bidra till gatulivet. Här är kommunens roll i stället att möjliggöra, det vill säga att skapa förutsättningar och incitament hos
andra, privata, aktörer att göra den investering som är nödvändig för att mötesplatsen
ska uppstå. Detta förutsätter i sin tur att forum för att utbyta information, kommunicera
och diskutera olika möjliga lösningar finns, där kommunen och berörda privata aktörer
möts. Fallstudierna visar här tydligt att denna relation mellan kommunen och privata
aktörer ofta har karaktären av ett förhandlingsspel.
Detta kan illustreras med hjälp av ett exempel. En kommun önskar förstärka attraktiviteten på en viss plats genom en mångfald av mötesplatser. Inte ovanligt är då att det
privata intresset initialt är svalt på grund av tveksamhet om investeringens lönsamhet.
Förhandlingsspelet kommer att handla om vilka förhållanden som krävs för att ge privata aktörer incitament att skapa de mötesplatser kommunen ser som önskvärda. Här kan
det handla om att utveckla möjligheter och handlingsalternativ som gör att den privata
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investeringen blir lönsam. Kommunen vill utveckla ett gångstråk, men privata aktörer
ser inte möjligheter att investera med mindre än att kommunen genomför förändringar
exempelvis av trafikföringen, skapar parkeringsplatser eller svarar för en uppgradering
av gaturummet. Det kan också handla om ett torg som kommunen vill utveckla till en
mötesplats. Ett positivt intresse från näringslivet kan här vara avhängigt att kommunen
parallellt med de privata investeringarna genomför kommunala investeringar i aktivi
teter som verkar som publikdragare och som kompletterar och förstärker de privata
investeringarna. Kommunens roll som möjliggörare innebär i praktiken att man skapar
en spelplan för utveckling av mötesplatser, vilket mycket tydligt illustreras i fallstudierna
från Norrköping och Malmö.
Mötesplatsernas attraktivitet skapas ofta med hjälp av kluster och stråk. Klusterbildningen kring ett torg eller en avgränsad yta är ofta starkt önskvärt ur attraktivitetssynpunkt. Fallet Knäppingsborg i Norrköping och Lilla Torg i Malmö är exempel på detta.
Framgångarna ligger här i samlingen av mötesplatser av olika slag på en koncentrerad
yta som på detta sätt fått en tydlig identitet. Parallellt med möjliggörande av kluster
måste en utgångspunkt enligt flera exempel i fallstudier vara att skapa stråk. Exempel på
stråk finns till exempel i Norrköpings ambitioner att knyta samman industrilandskapet
med stadens centrala delar, Malmös planer för att utveckla stråk i Rosengård med hjälp
av bland annat bokaler, och Upplands Väsbys planer för sträckan mellan Kairobadet och
Vilundaparken via järnvägsstationen och centrum. Kommunens roll som möjliggörare
innebär alltså ett ansvar att i samspel med kulturentreprenörer och privata aktörer ta
fram en spelplan för utveckling av mötesplatser och stadsattraktivitet.
Slutligen har kommunen en tillåtande roll. Mötesplatser uppstår långt ifrån alltid
som resultatet av planering eller politiskt beslutsfattande. Ibland uppstår de genom att
en plats tas i bruk av en grupp människor, som finner att platsen är lämplig för den typ
av umgänge de efterfrågar. En mycket tydlig illustration av detta fenomen finner man i
fallstudien Västra Hamnen i Malmö. Nu har området utvecklats till att bli en av Malmös
viktigaste mötesplatser, enligt flera av intervjupersonerna. Förklaringen ligger här i två
sammanhängande förhållanden. Den första är att människor sett möjligheter i platsen
och tagit initiativ till att utveckla den på ett sätt som möjliggjort den typ av möten de
söker. Det andra förhållande som möjliggjort den positiva utvecklingen av mötesplatser i
Västra Hamnen är enligt intervjupersonerna kommunens lyhördhet. Så som tydligt belyses i fallstudien har Malmö kommun ”lyssnat med stora öron” och tagit till sig av initiativ
och intressen som artikulerats av människor.
Genom att skapa förutsättningar för möten och mötesplatser möjliggör man för olika
former av självorganisering. Att skapa förutsättningar kan alltså ibland handla om att
inte göra något alls, utan att låta mellanrum och kreativa kryphål vara ifred. I andra fall
kan det handla om att ge både rumsliga och administrativa förutsättningar för möten och
mötesplatser att uppstå. Möllevångsfestivalen som beskrivs i kapitlet om Malmö är en
form av självorganisering i det offentliga rummet. Andra exempel är gatumusikanter och
spontanidrott. Flera representanter i Malmöstudien gör associationer mellan olika former av självorganisering och kreativa yttringar samt innovativa mötesformer i det offentliga rummet. Ibland uppmuntras självorganiseringen på ett delvis organiserat sätt – som
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i fallet med Stapelbäddsparken. Ibland motas självorganiseringen bort – som i fallet med
diverseloppisen i Folkets park, som i stället ersattes av de betydligt mer organiserade
temamarknaderna. Självorganiserade möten och mötesplatser har både dragningskraft
och inspirationsinverkan och de tillför ”oväntade händelser” som beskrivs som eftersträvansvärt i stadsrummet. Samtidigt kan de utgöra ett hot just i den mån att kommunen inte har någon kontroll över dem. Det gäller därför som kommun att släppa på det
eventuella kontrollbehovet och bejaka sin nyfikna och undersökande inställning till dess
man utvärderat effekten av de självorganiserade mötesplatserna och deras betydelse för
den aktuella stadsdelen/orten.
Den lyhörda och bejakande inställning som informanterna i Malmökapitlet beskriver,
ökar förutsättningarna för mötesplatser att inte bara komma till stånd, utan också att
bli välbesökta, populära och långsiktigt hållbara. I grunden handlar det om att som
planerare inta en undersökande, öppen och nyfiken attityd och i sin tur låta denna prägla
arbetet med stadsrummet. Vidare handlar det om att ha ett reflekterande förhållningssätt till allt som sker i stadsrummet – även det som kommunen själv ansvarar för i form
av planering, markupplåtelse, underhåll, riktlinjer och direktiv. Detta innebär att även
våga ifrågasätta den egna verksamheten. Ingenting är så osynligt för en som ens egna
rutiner och invanda arbetssätt. En reflekterande och ifrågasättande inställning underlättas om man ventilerar sitt arbete i tvärsektoriella sammanhang och ser till att ha
regelbunden kontakt med icke-kommunala aktörer, till exempel ideell och privat sektor,
enskilda boende och brukare.
Men även om man jobbat fram en bejakande inställning gäller det att inte vara nöjd
med det utan ständigt jobba på att vidga och öka möjligheterna för möten, och om det
behövs, anpassa och utveckla verksamheten för att nå detta mål. Ett mått på hur pass
öppen och bejakande en organisations attityd är, kan vara att reflektera över reaktioner
och inställningar till andra aktörers sätt att (vilja) verka för möten och mötesplatser i det
offentliga rummet. Ytterligare ett mått är att reflektera över det som ens organisation
betraktar som icke önskvärt, det man väljer att ta bort eller dra undan förutsättningarna
för. I vilken mån är det bara ett uttryck för ens egen begränsade inställning och syn på
vad som är ”bra” respektive inte bra eller önskvärt respektive inte önskvärt, och i vilken
mån är det mer generellt än så?
Sammantaget visar fallstudierna att kommunens roll vid skapandet av mötesplatser
(vid sidan av de som uppstått som resultatet av kommunala beslut) kan liknas vid ett
förhandlingsspel där kommunen, privata aktörer och civilsamhället i samverkan spelar
avgörande roller för att socialt umgänge och mötesplatser ska utvecklas. Hur väl dessa
parter förmår samspela och utveckla gemensamma synsätt och lösningar är avgörande
för kvaliteten på de mötesplatser som skapas.
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Möten med djup och ytlighet – starka och svaga band
Vissa möten är ytliga och brukar beskrivas som ett resultat av svaga band, andra är djupa
och bygger på en nära relation och starka band. Exempel på svaga band kan vara tillfälliga
möten i stadsparken eller på hundrastgården, medan starka band sannolikt finns mellan
många av fotbollsspelarna i juniorlaget på idrottsplatsen eller bland regelbundna besökare på Subtopia i Alby. Ur perspektivet social sammanhållning kan det vara bestickande
att intuitivt dra slutsatsen att starka band är överlägsna och att värdet av svaga band är
marginellt. Men denna föreställning kan utmanas. Starka band har som regel en större
betydelse än svaga för individen, men svaga sociala band kan spela en nog så viktig roll.
Det kan vara befriande att ”bara” bli sedd – utan att bli stigmatiserad, att ”bara” vara på
en plats utan att avkrävas en anledning av någon. Ytliga möten och svaga sociala band
utmärker många av de mötesplatser som studerats här, exempelvis för många besökare
i Kista Galleria. Där inskränker sig många möten till några ord, nickningar eller hälsningar, men de kan trots sin ytlighet vara socialt viktiga. Kista Galleria utmärks av etnisk
mångfald, här blandas allt ifrån nyinflyttande invandrare från Rinkeby till boende i Kista
och ”ursvenska” tjänstemän vid Kistas ICT-företag. Här kan också ett ytligt möte bidra till
att utmana förutfattade meningar, fördomar och rädsla för det okända.
Ytliga möten kan också vara ett första steg att för att etablera en djupare social kontakt.
Som framgått av fallstudierna kan ytliga möten som återupprepas vara ett sätt att fördjupa relationen och skapa starkare band. Exempel på hur möten kan utvecklas på detta
sätt är besöket på öppna förskolan, där initiala ytliga och artiga hälsningsfraser efterhand
kan övergå i samtal som har en potential att utveckla starkare band och relationer.
Vidare kan svaga band i vissa sammanhang leda till en känsla av gemenskap. Detta
uppstår när människor med svaga band sinsemellan delar en upplevelse eller en situation. Arrangemang, kulturframträdanden, manifestationer och demonstrationer är olika
typer av händelser som kan leda till detta.
Slutligen kan ytterligare ett argument för betydelsen av ytliga kontakter och svaga
sociala band anföras. I aktuell forskning framhålls, att om vårt sociala umgänge inskränks till individer och grupper med vilka vi har starka band, så finns det en risk för att
segregationen tilltar. De starka banden gör att individerna i gruppen blir för inåtvända
och inte ser andra grupper, eller alternativt upplever dem som hotfulla. Avsaknaden av
svaga band kan leda till en känsla av ”vi och dom”. Här spelar de svaga sociala banden en
viktig roll som överbryggare mellan olika grupperingar, men också som en möjlighet för
att på sikt utveckla nätverk och socialt kapital.
En grund för goda möten och mötesplatser kan vara möjligheten att vara anonym.
Anonymiteten kan fungera utjämnande samtidigt som den gemensamma anledningen
till besöket ger en god kontaktskapande och förenande effekt. Exempel på sådana miljöer
är öppna förskolan, lekparken och biblioteket. Man är i första hand där i egenskap av till
exempel förälder, och kan mötas genom detta snarare än genom yrkestillhörighet, boendeform eller inkomstnivå. Det är en utmaning för kommunerna att fortsätta utveckla och
gynna den här sortens miljöer som lockar till möten och kontakter som efter hand kan
fördjupas. I Malmöstudien beskrivs de positiva effekterna med temalekplatserna, och
den förväntade positiva effekten med den nya sortens hundrastgård i Kroksbäcksparken.
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Ytterligare en utmaning är att identifiera flera nya möjliga mötesplatser som kan fungera
utifrån samma typer av förutsättningar som de ovan nämnda.
En typ av möten/mötesplatser där deltagarna ofta har svaga band är olika former av
rundvandringar. I fallstudierna från Norrköping och Malmö ges exempel på detta, och i
båda städerna är det mötesplatser som blivit framgångsrika. Att delta i evenemang som
inte bara äger rum i det offentliga rummet, utan som också består av en gemensam förflyttning, är ett sätt att undersöka staden och stunden tillsammans. Det är också möjligt
för folk att ansluta under evenemangets gång. Evenemang av det här slaget upplevs ofta
som lite annorlunda och väcker nyfikenhet. Kanske är det dessa faktorer i kombination
med den gemensamma upplevelsen man delar som gör det lätt för okända att börja prata
med varandra. Vidare bidrar rundvandringar ofta till att stärka identiteten hos det område eller den sträcka som är aktuell.

Relationen mellan förort och stadskärna och mellan
resursstarka och resurssvaga områden
Ett dilemma som uppmärksammas i flera av de kommuner som studerats är att många av
de attraktiva mötesplatserna i respektive region/kommun är koncentrerade till centrala
lägen, medan ytterområdena i hög grad är i avsaknad dessa kvaliteter.
Vid ett ytligt påseende skulle en slutsats kunna vara att åtgärda denna obalans genom
att systematiskt sprida mötesplatser jämt över kommunen. Men, en stor del av de uppskattade miljöer som studerats här, har delvis sin attraktivitet i just det faktum att de
ligger centralt eller i en stadskärna. Det är helt enkelt så att vissa mötesplatser är givna
i ett visst läge och läget är en del av basen för deras attraktivitet. I fallstudierna är den
praktiska responsen på detta dilemma två strategier som ofta kan kopplas till varandra.
En första strategi är ambitionen att göra mötesplatser lika tillgängliga för människor
oavsett om de bor i centrala delar av staden eller i en förort, genom att göra dem öppna
och tillgängliga, och attraktiva för olika grupper. Den andra strategin innebär en medveten strävan att skapa mötesplatser i miljöer där de är underrepresenterade. Här pekar
fallstudierna på två viktiga insikter. För det första kan framgångsrika mötesplatser
sällan eller aldrig kopieras. Framgången för en mötesplats handlar på ett avgörande sätt
om dess samspel med den omgivande miljön på just den specifika platsen. Den andra
insikten är att städers ytterområden som i dag har en brist på mötesplatser, kanske har
möjligheter att utveckla sådana om vi förmår bryta invanda tankemönster. Mötesplatser
i förortsområden måste tänkas kring på ett annat sätt än i dag. Uppfattningen hos flera
intervjupersoner är, att vi ofta utgår från den etablerade mötesplatsen i den centrala staden som norm när vi planerar mötesplatser i förorten. En framkomligare väg vore enligt
dem att utgå från den specifika miljön, och förslagsvis ställa följande tre frågor:
1. Vilken typ av mötesplatser skulle kunna utvecklas för att möta efterfrågan hos olika
grupper av boende i det lokala området?
2. Vilka kvaliteter i den lokala miljön skulle kunna utvecklas för att bli mötesplatser?
3. Hur skulle den aktuella mötesplatsen kunna utvecklas för att bli en mötesplats också
för människor som bor i andra delar av staden?
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Fallstudierna visar flera exempel på hur denna trestegsanalys för etablering varit framgångsrik, bland annat Subtopia i Alby och Drömmarnas Hus i Rosengård i Malmö – även
om man i Subtopias fall i första skedet snarare var en nationell eller internationell mötesplats som i ett senare skede också fått lokal betydelse.
Ibland får en mötesplats funktionen av landmärke och magnet. Att etablera magneter
är något som eftersträvas i såväl utvecklingen av befintliga stadsdelar som i planeringen
av blivande. På senare år har allt fler talat sig varma för vikten av att mötesplatser i form
av magneter etableras i socioekonomiskt svaga stadsdelar, eller områden av enklav
karaktär. Detta ses som ett sätt att attrahera besökare som annars inte hade kommit till
stadsdelen/orten. Att besökare tar i anspråk en plats i en stadsdel de annars inte hade
besökt, ger på sikt positiva effekter för utvecklingen i staden som helhet. Ju fler som rör
sig i fler delar av staden, desto fler som tar staden som helhet till sig. Detta leder till en
ökad känsla av tillhörighet, men också en mer nyanserad och fördjupad uppfattning av
tidigare kanske okända delar av staden.
Många socioekonomiskt svaga stadsdelar utmärks av att de i hög grad är i avsaknad av
attraktiva mötesplatser både för de boende och för besökare. Det finns skäl att överväga
om inte en medveten utveckling av mötesplatser i socioekonomiskt svaga stadsdelar
skulle kunna vara effektivare integrationssatsningar än traditionellt använda åtgärder
för social stadsförnyelse. Denna typ av satsningar illustreras i fallstudierna av Subtopia i
Botkyrka och Kroksbäcksparken i Malmö.

Mötesplatser bör planeras i dialog och ges
goda platsförutsättningar
För att säkerställa att mötesplatser hamnar på så ”rätt” ställen som möjligt, eller vilka
mötesplatser som behövs, kan metoder som space syntax och sociotopkartering vara
värdefulla. I undersökande sammanhang blir det också betydelsefullt att förverkliga
andra relevanta former för dialog och samverkan, och utforma dem utifrån de specifika
förutsättningar och möjligheter som råder. Kommuner har allt att vinna på att ta reda på
så mycket som möjligt om hur mötesplatser upplevs och vad som efterfrågas i mötesplatsväg, eller vilka platser som kanske redan har funktionen av mötesplatser. En utmaning är att undersöka olika möjligheter att erbjuda boende och brukare att delta i det
reella skapandet av mötesplatser.
En station eller andra platser där många människor rör sig samtidigt behöver inte
för den skull vara en mötesplats i meningen en plats för sociala möten och interaktion.
Flera av de som intervjuats har dock framhållit betydelsen av existerande miljöer såsom
tågstationen eller centrum, och menar att dessa skulle kunna stärkas och befästas som
mötesplatser genom till exempel komplement till befintliga verksamheter. Det kan
således finnas skäl att i planering för mötesplatser undersöka vilka verksamheter som
redan finns, vilka platser som folk redan vistas på och av vilka anledningar. Av detta kan
man lära om både problem och möjligheter. Finns något att ansluta till eller att vända
sig ifrån? Vilka verksamheter finns där i dag, vilka saknas, vilka behöver lokaler och vilka
lokaler skulle kunna användas intensivare eller annorlunda?
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En annan strategi som flera Stockholmskommuner lyfter fram är vikten av att säker
ställa att allmänna platser, såsom parker, inte bara blir till av det som ”blir över” när
bostäder och handel planerats in, utan att verka aktivt för att skapa denna typ av miljöer
i planeringsskedet av ett nytt område eller i transformeringen av ett existerande. Denna
prioritering bör vara giltig inte bara för parker och liknande mötesplatser i det offentliga
rummet, utan också för mötesplatser inomhus.

Det offentliga rummets föränderlighet
Stadens offentliga rum och liv har förändrats under de senaste decennierna. Samhällsförändringar har inneburit att behovet av stadens offentliga rum minskat ur vissa aspekter.
En förbättrad boendestandard, större boytor och bättre kommunikationer har inneburit
att funktioner och möten som tidigare tog plats i det offentliga i dag inte längre existerar,
eller har flyttat in i bostaden. Man ringer och e-postar, kan arbeta hemifrån, handlar en
gång i veckan i stället för varje dag, hämtar information på internet i stället för på kommunkontoret eller arbetsförmedlingen etc.
Parallellt med denna privatisering och minskande offentlighet syns nya behov och sätt
att använda det offentliga rummet. Det har blivit mer av en ”festplats” och ett rum för
upplevelser och manifestationer – i form av sådant som caféliv, shopping och stadsfester.
Här ligger en utmaning i dag, att skapa nya offentligheter och mötesplatser i staden utifrån
befintliga samhälls- och bebyggelsestrukturer och att fylla det med liv – både vardagsliv
och festligheter. Kanske ska man i en viss kommun särskilt intressera sig för ”förorten”, eller kanske för grupper i samhället man tidigare inte var medveten om fanns? Det kan också
vara en utmaning att förhålla sig till att samhället är i ständig förändring. Omvärldsförändringar kan ställa till det och göra planerade mötesplatser meningslösa, eller inte så välutnyttjade som man hade tänkt från början. Att försöka planera för förändring kan vara en
strategi, liksom att hela tiden ta för givet att mötesplatser kan vara tillfälliga. Det är viktigt
att planeringen ger befintliga miljöer och verksamheter tid att utvecklas, tid att förändras.
Stadsrummet är i dag dessutom offentligt och privat i en sådan blandning att den
uppdelningen inte alltid är klargörande. För att diskutera stadslivet är det kanske mer
klargörande att tala just om mötesplatser, men att hela tiden vara medveten om de begränsningar, uteslutningar och barriärer som finns i stadsrummet, och som därför sällan
skapar mötesplatser ”för alla”, utan oftast ”för vissa” eller ”för många”.
I dag omtalas ofta kommersiella miljöer av olika slag som skapare av stadsliv och möten.
Samtidigt som besökarnas uppskattning av dessa platser är påtaglig, finns också potentiella
problem och risker. Privata etablissemang som restauranger och köpcentrum kan också
innebära att staden privatiseras och betonas som rum för konsumtion, liksom att planeringen i för hög grad måste lita till privata aktörers intentioner och goda vilja. Kommunala
investeringar i mötesplatser, som utvecklas parallellt med de privata investeringarna, utgör
här en möjlighet. En sådan offentlig närvaro skapar tillgång till platsen – om än inte till alla
aktiviteter – och kan därmed motverka att området som sådant blir segregerat. I Malmöstudien beskriver till exempel representanten för Malmö Citysamverkan vilken betydelse den
täta dialogen har haft för förståelsen mellan parterna, och vilken framgångsfaktor detta i sin
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tur är för arbetet med att utveckla öppna och attraktiva mötesplatser i Malmö. Utvecklingen
av Lilla torg skedde i samverkan och samfinansiering mellan stad och krögare.
Med tanke på offentlighetens föränderlighet finns också all anledning för kommuner
att utforska och experimentera med tillfälligheten och föränderligheten som utgångspunkter och viktiga ingredienser i skapandet av vissa slags mötesplatser. Detta görs
redan när det gäller arrangemang och i viss mån ljussättning och utsmyckning, men här
finns stora möjligheter att i betydligt högre grad utveckla mötesplatser genom att bejaka
föränderligheten och tillfälligheten. Det kan röra sig om både form, funktioner och utsmyckning som är mobila, flexibla, utbytbara eller tillfälliga.

Konflikt och konkurrens
En mötesplats som är planerad eller rent av etablerad för någon viss funktion, målgrupp
eller av någon viss aktör, riskerar alltid att bli omdefinierad eller bortkonkurrerad av andra som också gör anspråk på platsen. Detta ligger i mötesplatsens natur och det är viktigt
att kommuner upprätthåller en omvärldsanalys och en medvetenhet om var och hur det
sker, och vad det verkar innebära. Den spontanidrott som ungdomar utövar på olika gräsplaner, hamnar då och då i både konkurrens och konflikt med föreningar. Hur kan då en
kommun underlätta för den här sortens självorganisering utövas och fungerar som den
mötesplats det är? Detta är en principiell fråga med aktualitet för många kommuner där
trenden går mot mindre deltagande i etablerade idrottsföreningar och mer deltagande
i spontanidrott, liksom konkurrens mellan kommunala och fria kulturaktörer. Malmöfestivalen och Möllevångsfestivalen, den ena kommunal och den andra självorganiserad,
konkurrerade 2009 om Folkets park. Med tre veckors mellanrum ägde två festivaler rum
på samma område, något som inte kan ses som optimal planering.
Möjligheten finns att det på en mötesplats utvecklas nya funktioner vid sidan om
de tidigare etablerade eller planerade. Ibland är det något som enskilda individer och
grupper bidrar till. Ibland är det förvaltningar, föreningar eller näringsidkare. Det kan
vara resultat av självorganisering eller stadsplanering, och ibland är det en kombination
av båda. I fallstudien från Malmö finns ett par exempel också på detta. Det som i stort
sett alla intervjupersoner i Malmö nämner är strandremsan i Västra Hamnen. Planerare
både från gatukontor och stadsbyggnadskontor beskriver hur överrumplade de blev av
att Malmöborna började använda Västra Hamnen som badplats. Och här beskriver man
samfällt också den lyhördhet man gav prov på; att korrigera platsen i stället för beteendet. Att stödja och utveckla stråkets funktion som badplats i stället för att motarbeta
beteendet. Sättet att lösa konflikten beskrivs som något man är stolt över.
Konkurrens och konflikter uppstår och kommer alltid att uppstå i det offentliga rummet. En kommun har allt att vinna på att lära sig hantera dessa typer av situationer så
konstruktivt som möjligt. Om man vill utveckla mötesplatser på ett långsiktigt hållbart sätt, gäller det att å ena sidan välja de lösningar som man är övertygad om är bäst
lämpade, å andra sidan upprätthålla en god dialog och samverkan med de aktörer och
verksamheter som konflikterna och konkurrensen uppstår med. Men först och främst
gäller det att se konflikt- och konkurrenssituationer som lärandeprocesser.
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En kommun som känner sig själv väl, vet sina styrkor och är stolt över dem, är medveten
om sina svagheter och jobbar med dem, kommer att kunna utveckla mötesplatser utifrån
sina egna specifika förutsättningar och möjligheter. En kommun som har sina mål klara
och har testat sig fram till strategier som verkar bära dit kommer att arbeta metodiskt
men med utrymme för flexibilitet och infall. En kommun som har övat sig i att samarbeta,
och möta olika slags aktörer och ser att de har olika dimensioner att tillföra, som lär sig
ur de kulturkrockar som ofrånkomligt sker då och då, kommer att kunna ha en god dialog
och samverkan med andra aktörer – både när de är överens och när intressekonflikter
uppstår.

Identitetsskapande både för individen och staden
Mötesplatser kan skapas genom att en plats tillförs form, funktion eller upplevelser som
innebär att människor vill vistas på platsen tillsammans. Mötesplatser bidrar till identi
tetsskapande processer; för orten, platsen och användarna. En mötesplats kan spegla det
planerare och beslutsfattare vill lyfta fram som ortens eller stadsdelens identitet. Den
kan också, genom inte bara form och funktion utan också användning, utveckla en stark
identitet i sig. De som använder en mötesplats kan präglas av platsens identitet i sin roll
som användare. Men de är också med och präglar mötesplatsen. Mötesplatser bidrar
således till identitetsskapande processer där utbyte sker mellan ort, stadsdel/område,
plats och användare. Det finns starka skäl att utveckla insikt och kunskap om mötesplatsens roll som identitetsskapare. Det handlar både om dess betydelse för den enskilda
individen, men också om dess roll som marknadsförare av kommunen/platsen. Dessa två
aspekter har starka kopplingar. ”Invånarna är kommunens viktigaste marknadsförare”
är ett utryck inom platsmarknadsföringen, som pekar på betydelsen av lokal förankring
som bas för kommunens externa marknadsföring. Genom att fördjupa kunskapen om de
identitetsskapande processerna höjer man inte bara omvärldskunskapen och den därpå
följande analysen, utan också kommunens medvetenhet om sin egen och andras roller i
att utveckla långsiktigt hållbara mötesplatser. Alla orter har allt att vinna på att ta tillvara
identiteten i flera sammanhang vad gäller mötesplatser, och då inte bara som statisk
faktor, utan som process.
Det är tydligt att fler och fler kommuner i allt större utsträckning uppmärksammar
mötesplatsernas betydelse för ortens utveckling. Kommunen har en viktig roll i att ge
grundförutsättningar för mötesplatser att skapas eller utvecklas. Arbetet med att skapa,
möjliggöra och tillåta mötesplatser kan utvecklas och ges större dignitet. Det handlar
om planeringsinitiativ både på strategisk nivå och på detaljnivå. Vi kan dock inte lita till
att den fysiska planeringen av ett rum ska leda till att människor möts. Kommunen kan
genom övergripande planering se till att verksamheter placeras så att strömmar uppstår
och så att det kan skapas platser i den offentliga strukturen.
Viktigt är också att hela tiden upprätthålla ett offentligt samtal om mötesplatser i staden. Den här rapporten kan i linje med det ses som ett kunskapsunderlag och ett inlägg i
ett viktigt arbete för att utveckla kvaliteter som människor uppfattar som angelägna och
som också är viktiga för att stärka kommunens attraktivitet.
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