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Abstract  
The society is constantly changing. The change is affecting the city as well as us people. Both 
evolutionary global developments and smaller local changes are affecting inhabitants’ 
behavior and movement in the city. The individualization is increasing and affects the 
segregation in a negative way, more pedestrians and cyclists are contributing to an overloaded 
street system and the privatization is slowly taking over public spaces in the city. Lack of 
knowledge about planning in a sustainable way often ends in no actions at all. It is safe to say 
that the development of the urban space is facing big challenges in the near future. The social 
sustainability in particular needs to be taken care of.   

This paper is created to investigate the possibility for meeting places to encourage the social 
sustainability in a city. The main purpose is to examine how a successful meeting place 
should be planned. To answer my questions I turn to public planning document by 
Stockholms Stad and Regionplanekontoret but also more general documents about meeting 
places and social sustainability. For an additional perspective planners in the Stockholm area 
are interviewed.  

We are often told that meeting places are important for a town’s social sustainability. There 
are on the other hand many different opinions about how they shall look, their ownership and 
who they are suppose to turn to. The result of this paper confirms the thesis in the introduction 
about the need of having many and varying meeting places. As we often hear functional 
meeting places are important for a town’s social sustainability. Meeting places has to offer 
safety, availability and experiences. We also have to find a way to have a balance between the 
public and the private room.  

English title: Urban planning for socially sustainable meeting places 

Keywords: meeting place, sustainability, social coherence, planning 
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Sammanfattning 
Samhället förändras ständigt. Förändringen leder till att både staden och vi människor 
påverkas. Allt från världsomfattande utvecklingar till lokala trender har inverkan på 
människors rörelsemönster och beteende. Bland annat är individualiseringen större än 
någonsin. Likasinnade dras till likasinnade vilket påtagligt påverkar segregationen i våra 
städer. Bilismens nedgång i kombination med den snabba urbaniseringen bidrar till fler 
människor som ska samsas om gaturummet. Privatiseringen av det offentliga rummet pågår 
ständigt med nya vinstdrivande aktörer på marknaden som hotar den offentliga mötesfriheten. 
Okunskap om hur hållbarhetsbegreppet som väntas lösa globala problem ska hanteras leder 
många gånger istället till att ingenting händer. Det är säkert att säga att stadsutvecklingen står 
inför stora utmaningar. Den sociala sammanhållningen behöver mer omsorg än någonsin.  

I det här arbetet utreds mötesplatsernas möjlighet att skapa social hållbarhet i en stad. Syftet 
är att undersöka hur en socialt hållbar mötesplats bör vara utformad. För att besvara 
frågeställningen vänder jag mig till litteratur som berör stadsplanering i form av offentliga 
planeringsdokument från Stockholms Stad och Regionplanekontoret. Även mer allmän 
litteratur om hållbarhet och mötesplatser för att hitta mer generella svar. Till min hjälp 
genomför jag en intervjustudie där vänder jag mig till politiker och tjänstemän i 
Stockholmsområdet.  

Att mötesplatser är viktiga för en stads sociala hållbarhet får vi ofta höra. Däremot finns det 
skilda åsikter om hur de ska se ut, vem de ska vara ägda av samt vem de är till för. Resultatet 
som presenteras överensstämmer med den inledningsvis ställda tesen om att det bör råda 
mångfald och variation bland mötesplatser. Fungerande mötesplatser är viktiga för en stads 
sociala sammanhållning och behöver erbjuda trygghet, tillgänglighet och upplevelser. Det 
måste finnas en balans mellan det privata och det offentliga.  

Nyckelord: mötesplatser, hållbarhet, social sammanhållning, planering 
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Inledning och bakgrund 
I världens städer bor mer än hälften av jordens befolkning och fler än så använder staden och 
dess verksamheter. Urbaniseringen växer stadigt men konsekvenserna är inte enbart positiva. 
Staden överbelastas och stadsutvecklingen står inför stora utmaningar. Allt från 
miljöförändringar till ökande spänningar mellan olika grupper av människor påfrestar staden. 
Det råder utvecklingstendenser som skapar irritation och oro vilket tär på den sociala 
sammanhållningen. Som en direkt följd av skadad social sammanhållning är den sociala 
hållbarheten i staden hotad. Samtidigt är möjligheterna att på ett långsiktigt sätt omhänderta 
urbaniseringen och dess följder större än någonsin. Samhällsutvecklingen har på många sätt 
medfört stora möjligheter för världens städer att skapa hållbara lösningar, inte minst inom den 
fysiska planeringen. (Persson, 2011)  

I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 markeras betydelsen av stark social 
sammanhållning med tillit och närhet mellan människor (RUFS2010, 2010). Det här 
kandidatarbetet är ägnat åt att studera tillvägagångssätt som just tillit och närhet kan 
åstadkommas på. I det här arbetet utgår vi från tesen att interaktion mellan människor leder 
till social hållbarhet. Det finns dock lika många typer av interaktion som sätt att skapa den på. 
Vad som definierar en stads attraktivitet beror på platsen och på vem man frågar. Framför allt 
finns upplevda skillnader i planerares åsikter angående privatisering i staden. Det är av 
intresse att undersöka om privatiseringen är en negativ trend som motverkar den sociala 
hållbarheten. Därför ges det privata och det offentliga stadsrummet stort utrymme i det här 
arbetet.  Oenighet i olika samhällsutvecklingsfrågor är en av anledningarna till att den här 
studien görs. Tanken är att beröra planerares skilda synsätt för att undersöka hur oenighet 
påverkar stadsplaneringen. 

Hållbar utveckling har blivit ett viktigt begrepp i stadsplaneringsdebatten där ekonomiska, 
ekologiska och sociala dimensioner får allt större utrymme (Persson, 2011). Utmaningen i att 
planera en stad ligger i att försöka tillfredsställa de tre hållbarhetsaspekterna, vilket kan tyckas 
vara omöjligt. Trots de ekonomiska och ekologiska dimensionernas stora betydelse för den 
hållbara stadsutvecklingen läggs deras intressen åt sidan för en stund. Fokus ligger i den här 
uppsatsen på att studera de sociala hållbarhetsaspekterna.  

För att främja den sociala hållbarheten blir vi inte sällan påminda om att en av stadens 
viktigaste funktioner är att fungera som mötesplats. Vi får ofta intrycket att mötesplatser har 
en positiv inverkan på staden. Bland annat kan vi i Mötesplatser i Stockholmsregionen utläsa 
att fungerande mötesplatser inte enbart bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och 
det sociala kapitalet, utan även medverkar till att höja stadens attraktion 
(Regionplanekontoret, 2010). Det är inte heller ovanligt att de breda och något vaga 
formuleringarna i bland annat utvecklingsplanen får mig att fundera över vad en fungerande 
mötesplats är. Formuleringarna som sätter fler frågor än de ger svar är den andra anledningen 
till att jag genomför den här studien. Jag vill ta reda på hur man går tillväga för att skapa en 
mötesplats som inte slutar att fungera när samhället utvecklas och förutsättningarna ändras.  

Mötesplatser och social hållbarhet, och framför allt kombinationen av begreppen, är ledord i 
den här uppsatsen. Ambitionen är att utreda hur stadsrummet kan utnyttjas för att främja 
social hållbarhet. Framför allt är det av intresse att studera mötesplatsernas möjlighet att skapa 
en socialt sammanhållen stad. Arbetet är kopplat till Stockholm men söker svar som kan 
tillämpas i ett globalt perspektiv.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är främst att utreda vilka funktioner i stadsrummet som anses bidra till 
att stärka den sociala hållbarheten. Fokus ligger på mötet mellan människor och därmed olika 
typer av mötesplatser i både det offentliga och i det privata rummet. Målet är att ta reda på 
vad som gör attraktiva mötesplatser omtyckta av människor för att sedan undersöka hur 
planeringen för dessa platser ser ut.   

För att uppnå syftet presenteras först ett avsnitt med begreppsförklaringar. Därefter är arbetet 
uppdelat i två delar och ska framför allt besvara följande två huvudfrågor: 

- Vilka faktorer antas leda till socialt hållbara mötesplatser? 
- Hur ska man på bästa sätt planera för socialt hållbara mötesplatser? 

Disposition  
Efter metodvalet är uppsatsen tänkt att först redogöra för de begrepp som är centrala i 
uppsatsen. Det handlar om hållbarhet och då framför allt social hållbarhet, stadsrummet med 
fokus på det offentliga och det privata rummet och slutligen olika typer av mötesplatser i 
staden. När vi klargjort för de olika begreppen går vi djupare in på hur mötesplatser och social 
hållbarhet är sammankopplat.  

Huvuddelen av arbetet utgörs av två delar kopplade till frågeställningen. Den första delen är 
tänkt att besvara den första frågan om faktorerna för socialt hållbara mötesplatser. I Del 1 
studeras mötesplatsernas utveckling genom åren samt deras funktion i staden. Vi söker svar 
på vad som kännetecknar en fungerande mötesplats samt hur en sådan kan stärka den sociala 
sammanhållningen i en stad. Del 2 är mer fokuserad på planeringen bakom de här 
mötesplatserna och är tänkt att besvara den andra frågan genom i frågeställningen. Detta görs 
genom att studera den fysiska planeringsprocessen i Sverige. Här riktar vi in oss på planerare 
och planeringsprocessen genom att först redogöra för den kommunala stadsplaneringen. 
Därefter ägnas ett avsnitt åt att titta närmare på de vanligaste verktygen som används inom 
den kommunala planeringen idag. För att få en djupare förståelse kring hur planerare av olika 
slag konkret arbetar för att främja social hållbarhet i staden genomförs en intervjustudie. 
Intervjuerna har en stor del i uppsatsen och hänvisas till kontinuerligt. Del 2 är tänkt att 
klargöra hur planeringen bör gå till för att åstadkomma den fysiska utformningen av 
stadsrummet vi tar fram i Del 1. 

Metod  
Metoden är ett vetenskapligt sätt att närma sig och behandla ett valt ämne. Metodvalet sätter 
sin prägel på och påverkar uppsatsen rakt igenom, det är därför viktigt att med försiktighet 
och medvetenhet välja metodval. (Ejvegård, 2009) 

Deskription  
För att komma närmare ett svar på frågeställningen är förklaringar och begreppsdefinitioner 
av hållbarhet, stadsrummet och mötesplatser nödvändiga. Inledningsvis tillämpas således 
litteratursökningar och litteraturstudier med syfte att samla in fakta från tryckt material i form 
av bland annat böcker, rapporter och artiklar. För att framställa den insamlade informationen 
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används deskription enligt Ejvegårds beskrivning i Vetenskaplig metod. Deskription är helt 
enkelt en redogörelse av ämnet och har valts för att det är en metod som är användbar vid 
frågeställningar av mycket allmän art (Ejvegård, 2009).  

Intervjuer 
För att samla in material som knyter samman till eller rentav motsäger litteraturen genomförs 
intervjuer. Intervjuerna har definitivt varit av den ostrukturerade karaktären enligt Bill 
Gillham (Gillham, 2005). Frågorna har varit riktade endast i den mån att ett samtal mellan 
intervjuare och respondent skapas kring det utsedda ämnet. Trots att alla respondenter fått 
samma frågor utskickade i förväg varierar samtalen eftersom följdfrågorna förändras 
beroende på svar. Att ha en ostrukturerad karaktär på intervjuerna är ett medvetet val. Det 
beror främst på att uppsatsens frågeställning är av sådan karaktär där vi är på jakt efter olika 
definitioner och uppfattningar. En ostrukturerad intervju lägger inte för många ord i mun på 
respondenterna och de tillåts prata fritt och öppet om ämnet.  

Det är i studien av intresse att ta reda på hur planerare förhåller sig till social hållbarhet. För 
att fånga så många olika infallsvinklar som möjligt väljs respondenter med olika bakgrund ut. 
Tack vare sina skilda möjligheter att påverka stadsplaneringen väljs tre tjänstemän med olika 
arbetsuppgifter och tre förtroendevalda politiker ut. Intervjuerna genomförs via möten och via 
telefonsamtal. Samma frågor ställs till alla för att få en större möjlighet att utläsa skillnader i 
uppfattningar och åsikter. De tre politikerna som utfrågas sitter i stadsbyggnadsnämnden i 
Stockholm och representerar tre politiska partier. Den politiska majoriteten representeras av 
Björn Ljung från Folkpartiet och Christer Mellstrand från Centerpartiet medan oppositionens 
representant är Sebastian Wiklund från Vänsterpartiet. Bland tjänstemännen intervjuas Nina 
Åman, Kerstin Fogelberg samt Thorbjörn Andersson. I nästkommande stycke presenteras 
respondenterna mer utförligt. Planerare är i den här uppsatsen de politiker och tjänstemän som 
intervjuas.  Kommande hänvisningar till planerare är alltså riktad mot respondenterna.  

Respondenterna 
De intervjuade tjänstemännen och politikerna presenteras nedan med en kort beskrivning av 
arbetsuppgifter kopplade till stadsplanering. Med anledning av att respondenternas åsikter inte 
enbart förklaras av politisk färg utan också är personliga har jag valt att presentera 
respondenterna med namn.  

- Björn Ljung: representerar Folkpartiet i Stockholms kommunfullmäktige och som 
ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, styrelseordförande i Stockholmshem.   

- Christer Mellstrand: representerar Centerpartiet som ledamot i stadsbyggnadsnämnden 
i Stockholm, styrelseordförande i Stockholm Parkering 

- Sebastian Wiklund: representerar Vänsterpartiet som ersättare i 
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, ledamot i Fastighetsnämnden.  

- Nina Åman: Sektionschef för norra innerstaden och inre västerort i Stockholms Stad.    
- Kerstin Fogelberg: Stadsträdgårdsmästare i Sundbyberg 
- Thorbjörn Andersson: landskapsarkitekt som jobbar på uppdrag åt olika kommuner.  
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Begrepp 

Hållbar utveckling  
Hållbarhet är ett svårhanterligt begrepp då det saknas entydiga definitioner. I antologin 
Urbaniserad Värld – nya steg mot hållbara städer skriver Göran Cars att en tydlig definition 
av hållbarhet genomgående lyser med sin frånvaro (Persson, 2011). En möjlig förklaring är att 
det som är hållbart på en plats varierar beroende på platsens omständigheter. Det här stycket 
syftar till att tydliggöra bilden av vad hållbarhet är sett ur ett generellt perspektiv för att senare 
koppla det till den fysiska planeringen.  

I det här stycket sammanställer vi ett antal beskrivningar på hållbarhet. En allt vanligare 
uppfattning presenteras i Hållbar Stadsutveckling av Sveriges Arkitekter. Där framgår att 
hållbarhet idag ofta ses som en process och en inriktning som bör jobbas utefter snarare än ett 
slutgiltigt mål (Ullstad, 2008). Douglas Farr är inne på samma spår. I Sustainable Urbanism – 
urban design with nature skriver Farr att vägen till hållbarhet bygger på smart tillväxt, 
nyurbanism och miljövänliga byggnader. För att närma oss en precisering på hållbarhet utgår 
vi från begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett tämligen ungt begrepp. Det 
introducerades 1981 av den amerikanske miljövetaren Lester Brown (FN-förbundet, 2012) 
och fick sitt genombrott vid FN:s Riokonferens 1992 (Persson, 2011). Den mest kända 
definitionen av hållbar utveckling stiftades i samband med Riokonferensen av 
Bruntlandskommissionen och lyder: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (FN-förbundet, 2012)  

Kommissionen fastslår också att hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar 
och stödjer varandra: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vidare menar 
kommissionen att det är omöjligt att uppnå social och ekonomisk hållbarhet om miljön 
ödeläggs. (FN-förbundet, 2012) 

På grund av svårigheterna att hantera de tre dimensionerna tillsammans blir resultatet ofta att 
hållbarhetsbegreppet missbrukas och blir tom retorik istället för praktisk vägledning. Enligt 
Cars har osäkerhet och okunskap kring hur de tre hållbarhetsrutinerna kan integreras bidragit 
till att hållbarhet har blivit ett modeord. Rutinmässigt används ordet hållbarhet som en 
kvalitetsangivelse som adderas till olika planer, policies eller produktbeskrivningar. Några 
exempel där hållbarhetsbegreppet kombinerats med verksamheter av olika slag är: hållbara 
transportsystem, hållbar tillväxt, hållbart byggande, hållbar handel och hållbara 
energilösningar. (Persson, 2011)  

De tre dimensionerna  
Den ekologiska hållbarheten är den dimensionen som har fått mest uppmärksamhet i 
samhälls- och stadsbyggnadsdebatten. Efter Rio-konferensen fick miljöfrågorna luft under 
vingarna och tog allt större plats. Miljön fick stort genomslag internationellt men också lokalt 
i Sverige genom antagandet av Miljöbalken 1998. Miljöbalken medförde nya begrepp och 
krav till planeringen så som miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöanalyser. 
(Persson, 2011)  
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Ekonomisk hållbarhet jämförs inte sällan med antingen kostnader eller privata intressen och 
vinst i särskilda projekt. Näringslivsutveckling och privata vinster är enligt Cars inte 
samhällsmål i sig utan snarare medel för att tillgodose andra samhällsmål. Ekonomisk 
hållbarhet är en fråga om att kunna erbjuda sysselsättning genom att etablera företag och 
lönelägen som kan hjälpa invånarna att tillfredsställa sina behov och välfärdsambitioner. 
(Persson, 2011)  

Varken ekonomisk eller ekologisk hållbarhet är tydligt definierade, trots detta är deras 
definitioner mycket mer utvecklade och tydliga i jämförelse med hur den sociala dimensionen 
tolkas och beskrivs. Utifrån Bruntlandskommissionens definition på hållbarhet kan social 
hållbarhet beskrivas som något som inte ska äventyra framtida generationers sociala välstånd. 
Den sociala hållbarhetsdimensionen är i ständigt underläge till de andra dimensionerna på 
grund av att det råder en osäkerhet kring vad den handlar om. Bland annat råder det tvivel om 
fokus ska riktas mot påverkan på segregationsmönster, mot medborgarnas möjlighet att delta 
och påverka beslut eller om det ska riktas mot stadens attraktivitet som plats för kulturella och 
sociala möten(Persson, 2011). Den här studien riktar sig mot de sociala mötena och deras 
betydelse för staden.  

Stadsrummet  
Den moderna staden är uppdelad efter platser där människor kan röra sig fritt och platser där 
det krävs någon form av inträde. Ett av de vanligaste sätten att organisera stadsrummet är att 
definiera vissa ställen som privata och vissa som offentliga (Madanipour, 1999).  

Det offentliga rummet  
Offentlighet innebär enligt Nationalencyklopedin något som är tillgängligt för allmänheten 
och avser alla i ett samhälle (Nationalencyklopedin, 2014). I Det offentliga livets förändringar 
redogör Sören Olsson för begreppet offentlighet och dess två betydelser, båda med sina 
poänger. Dels kan ordet offentlig översättas till allmän. Det ska då vara något som är 
gemensamt för alla och inte kan monopoliseras av varken enskilda individer eller staten eller 
kommunens imperativ. Dels översätts offentlighet till öppen eller tillgänglig med innebörden 
att människor inte får uteslutas från att vistas på offentliga platser (Olsson, 1998).   

Det privata rummet  
De privata rummen är till skillnad från de offentliga alltid tillåtna att besökas av alla stadens 
invånare. Många gånger avgränsas de fysiskt genom skyltar och staket. Även tidsmässig 
begränsning genom korta och oregelbundna öppettider är vanligt (Madanipour, 1999). Till 
den här beskrivningen av privata rum faller bland annat kaféer, gallerior och restauranger. 

Olsson definierar det privata rummet snarare som något som den enskilda individen eller 
familjen bestämmer över och där tillgängligheten är väldigt begränsad. Det kan handla om 
gården eller trapphuset som tillhör ett bostadshus som de boende i huset kontrollerar. Olsson 
gör en finare indelning av dimensionen mellan privat och offentligt i fyra kategorier: privat, 
halvprivat, halvoffentlig och offentlig. I den här uppdelningen placeras kaféer, gallerior och 
restauranger i kategorin halvoffentlig istället för privat. (Olsson, 1998) 
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Åsikterna kring om en plats är privat eller offentlig varierar beroende på vem man frågar. För 
att svara på frågeställningen räcker det med att studera privata och offentliga rum.  I den här 
uppsatsen nöjer vi oss därför med den mindre specifika indelningen där stadsrummet delas 
upp i två kategorier: privat och offentligt.   

Mötesplatser  
Det är inte orimligt att förknippa stadens liv och rörelse med mötesplatser. För att studera 
sociala möten i staden är det befogat att även studera mötesplatser. Till skillnad från det 
sociala mötet är det dock inte självklart att mötesplatser gynnar den sociala hållbarheten. 
Mötesplatser kan främja en stads sociala hållbarhet men kan också ha motsatt effekt. Den här 
uppsatsen skrivs med utgångspunkten att fysiska mötesplatser kan ha både positiva och 
negativa konsekvenser för en stad. Syftet med det här avsnittet är att klargöra vad en 
mötesplats är, vilka typer av mötesplatser som studeras i det här arbetet samt deras betydelse 
för den socialt hållbara staden.  

Det är långt ifrån självklart vad en mötesplats är. Av ordet mötesplats framgår att det är en 
plats där möten sker, men det är en otillräcklig beskrivning när vi studerar dess betydelse i 
staden. Beroende på syfte, funktioner och placering kan mötesplatsernas utformning kraftigt 
skilja sig åt. En Google-sökning på ordet mötesplats ger 2,5 miljoner träffar på allt från 
datingsajter och konferenser till bibliotek och fritidgårdar (Hansen, 2012). För att svara på 
frågeställningen bortser vi i den här uppsatsen från de virtuella mötesplatserna. Studien riktar 
istället in sig på fysiska mötesplatser i staden och i orter, både i det offentliga och i det privata 
rummet.    

Börjar man tänka i termer av mötesplatser i staden inser man snart att varenda kvadratmeter 
av stadsrummet kan framstå som en potentiell mötesplats. På senare år har mötesplatser blivit 
ett självklart verktyg i stadsutvecklingen och i den fysiska planeringen. Idag anses 
mötesplatserna inte bara vara en av stadens viktigaste funktioner som bidrar till stadens 
attraktivitet. De antas leda till en mänskligare stad genom sin förmåga att framkalla tolerans 
mellan invånarna. Mötesplatser tros vara en förutsättning för interaktion och social 
sammanhållning. (Regionplanekontoret, 2010) 

Third places 
Douglas Farr introducerar via Sustainable Urbanism – urban design with nature det 
internationella begreppet Third places. Third places myntades av Ray Oldenburg i boken The 
Great Good Place. Third places används i globala sammanhang och syftar till platser utanför 
hemmet och arbetet, vilka vanligtvis benämns first place respektive second place. Third 
places är platser i staden som är öppna och tillgängliga för allmänheten och där människor 
möts regelbundet. Syftet med third places är att erbjuda människor platser de kan gå till för att 
se och bli sedda av andra, en viktig funktion för den sociala sammanhållningen som vi 
återkommer till senare. De här platserna behöver vara tillgängliga för många människor, de 
behöver vara bekväma och öppna minst sexton timmar om dygnet, fem eller sex dagar i 
veckan. Många, men inte alla, erbjuder mat eller dryck i försök att uppmuntra människor till 
att stanna kvar längre för att konversera och umgås. Kaféer, pubar, busshållplatser, 
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hundrastgårdar, bibliotek och kyrkor är alla exempel på olika typer av third places. (Farr, 
2008) 

Fler egenskaper 
För att ge läsaren en tydligare bild av hur en mötesplats kan se ut fick respondenterna ge sina 
egna definitioner av en socialt hållbar mötesplats.  

Beskrivningen av third places är slående lik definitionen vi får av landskapsarkitekten 
Thorbjörn Andersson1. Andersson anser att en mötesplats bör ha tre beståndsdelar. För det 
första måste en mötesplats erbjuda trygghet och säkerhet. Oavsett tid på dygnet ska ingen 
behöva känna sig rädd för att vistas i eller passera området. För det andra ska en mötesplats 
erbjuda komfort. Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet att sitta bekvämt och trivas på en och 
samma mötesplats. Konkret handlar det exempelvis om att underlätta för de äldre invånarna 
genom ett stort antal bekväma bänkar. För de tredje måste en mötesplats erbjuda någon form 
av upplevelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara en stor konsert, enbart att råka stöta på 
grannen eller att träffa en kompis är en upplevelse. Sektionschefen Nina Åmans2 definition av 
en fysisk mötesplats är mycket snarlik. Åman pekar på att en mötesplats bör vara en plats dit 
människor dras och där det finns en anledning för dem att vara. Den kan vara antingen 
strategiskt planerad med en bra lokalisering eller ha sådana kvalitéer att den i sig lockar 
människor. Även Christer Mellstrand3 menar att det allra viktigaste med en mötesplats är att 
människorna ges anledning till social interaktion. Mellstrand tar även upp att mötesplatser kan 
vara både kommersiella och icke-kommersiella.  

Del 1 – Socialt hållbara mötesplatser 
Nu när vi har fått ett bättre grepp om vad en mötesplats är har det blivit läge att fördjupa sig i 
dess funktioner, fysiska utformning och sociala betydelse. För att på bästa sätt förstå vilka 
faktorer som bidrar till en fungerande mötesplats görs i den här delen först en kort 
tillbakablick där mötesplatsernas förändring det senaste århundradet beskrivs. Därefter 
analyseras de faktorer som litteraturen och respondenterna har antytt vara viktiga för en 
socialt hållbar mötesplats. I den här första av två delar diskuterar vi frågor som:  

• Vilka typer av mötesplatser planeras det för idag jämfört med för 100 år sedan? 
• Vilka faktorer har påverkat förändringen av mötesplatser? 
• Vilka funktioner är mest betydelsefulla på en mötesplats? 
• Vad är betydelsen av det sociala mötet i staden?  

Mötesplatser nu och då 
Sedan 1800-talet har Sverige gått från att vara ett fattigt bondeland till ett rikt industriland. 
Den snabba utbyggnaden av städerna har inneburit stora ingrepp i befintliga miljöer vilket har 
gjort att livet i staden genomgått dramatiska förändringar (Björk, Nordling, & Reppen, 2012). 
För att uppnå syftet med uppsatsen är det relevant att förstå hur samhällsutvecklingen har 

                                                 
1 Thorbjörn Andersson landskapsarkitekt, telefonsamtal 24 maj 2014 
2 Nina Åman Sektionschef Stockholms Stad, intervju 7 maj 2014 
3 Christer Mellstrand ledamot i stadsbyggnadsnämnden Stockholm, telefonsamtal 2 maj 2014 
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förändrat mötesplatserna. Det här avsnittet kretsar främst kring samhällsutvecklingen gällande 
det privata kontra det offentliga stadsrummet samt hur den omställningen har påverkat stadens 
mötesplatser.  

Privatisering 
Ofta är det tydligt att offentliga och privata aktörer har olika intressen. Det offentliga har som 
intresse att bevaka det samhälleliga på långsiktiga sätt medan de privata aktörerna har vinsten 
som drivkraft (Regionplanekontoret, 2010). Det är ingen ovanlig ståndpunkt att privatlivet i 
västvärlden har förstorats på bekostnad av det offentliga och att utvecklingen har skett på ett 
sätt som historiskt sett är ökänt och olyckligt (Olsson, 1998). De gemensamma platserna 
reduceras och privatiseras i samband med nybyggande (Ullstad, 2008).  
Stadsträdgårdsmästaren Kerstin Fogelberg4 bekräftar detta och menar att ianspråktagandet av 
det offentliga rummet har ökat de senaste 30 åren. För 30 år sedan ansågs de offentliga 
platserna i någon mening vara heliga och privatisering var enligt Fogelberg sällsynt. Ett 
tydligt exempel är gaturummen som sedan slutet på 1900-talet används allt mer som 
mötesplats. Framför allt är det kafékulturens uppsving och restaurangernas sittmöbler utmed 
trottoaren som tagit mer plats och förändrat gaturummet (Björk, Nordling, & Reppen, 2012).  

Kombinationen av att uppnå en trygg social miljö och att gå med vinst har bidragit till att 
platser i stadsrummet i större utsträckning styrs helt och hållet av privata investerare. Många 
gånger är dessa platser riktade mot särskilda befolkningsgrupper och utesluter därmed andra 
(Madanipour, 1999). Ljung betonar att privatiseringen är ett resultat av en planering som utgår 
från att möta invånarnas behov och efterfrågan staden. Christer Mellstrand5 håller med om det 
ökade antalet uteserveringar men ser inget problem och understryker att det inte är en negativ 
utveckling.  

Förändringsfaktorer 
Privatisering i staden kan kopplas till ett antal förändringar i den urbana utvecklingen. Bland 
annat har den förnyade tekniken inom byggbranschen lett till arkitektoniska möjligheter som 
tidigare inte har varit möjliga (Madanipour, 1999). Exempelvis har möjligheten men kanske 
framför allt behovet av att bygga högt bidragit till ett skuggigare gaturum där invånarna inte 
känner sig trygga alla timmar under dygnet. Björn Ljung6 tror att en lösning för att skapa 
trygghet utmed gaturummen är så kallade bokaler i bottenvåningarna. Bokaler är 
verksamhetslokaler som har möjlighet att omvandlas till bostäder vid behov. Lokaler i 
bottenvåningar är utmärkta tillfällen för privata aktörer att starta och sköta sina verksamheter.  

Enligt Sebastian Wiklund7 har den ökade privatiseringen i Sverige och framför allt i 
Stockholm orsakats av den politiska viljan som driver på kravet att konsumera. Resultatet har 
blivit att stadsplanering idag är fokuserad till privat byggande där gallerior och stormarknader 
bidrar till att gränserna mellan offentligt och privat suddas ut (Ullstad, 2008). Fogelberg håller 
med och menar att påtryckningarna från de privata aktörerna är väldigt starka och att det 

                                                 
4 Kerstin Fogelberg Stadsträdgårdsmästare Sundbyberg, telefonsamtal 25 april 2014 
5 Christer Mellstrand ledamot i stadsbyggnadsnämnden Stockholm, telefonsamtal 2 maj 2014 
6 Björn Ljung ledamot Stadsbyggnadsnämnden Stockholm, intervju 8 maj 2014 
7 Sebastian Wiklund ersättare Stadsbyggnadsnämnden Stockholm, telefonsamtal 6 maj 2014 
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gäller att ständigt påminna sig själv om att de offentliga platserna är till för alla. På gott och 
ont har alla tillgång till de allmänna platserna men enligt Fogelberg finns det ett starkt 
regelverk kring offentliga platser som ska följas.  

En annan anledning till att projekt i större utsträckning finansieras av privata aktörer är att de 
statliga myndigheterna inte vill eller inte har råd att finansiera och underhålla offentliga 
platser (Madanipour, 1999). Ljung menar däremot att det inte är en vanlig anledning och 
säger med säkerhet att det inte ser ut så i Stockholm där det satsas stort på att underhålla de 
offentliga platserna. 

Åman nämner individualisering som en förändringsfaktor. Det är allt tydligare att likasinnade 
vill umgås med varandra. Identifieringsfaktorer som påverkar den här individualiseringen är 
bland annat ekonomi och status menar Åman.  

Enligt Mellstrand finns en ytterligare anledning till förändringar i stadsplaneringen. Det är 
omfördelningen av biltrafik till gång- och cykeltrafik. Till skillnad från mitten av 1900-talet 
när bilismen kraftigt slog igenom planeras det numera mer för cyklister och gångtrafikanter i 
staden. Deras trivsel och bekvämlighet är en viktig aspekt och har starkt inflytande på många 
förslag och projekt. Mellstrand exemplifierar med Slussen. När Slussen byggdes om på 1930-
talet strävade man efter en kapacitet på 120 00 bilar per dygn. När det i dagsläget planeras för 
Slussen är riktlinjen istället att 60 000 bilar per dygn ska kunna passera. 
Kapacitetshalveringen beror enligt Mellstrand på ett minskat bilanvändande. Fler gång- och 
cykeltrafikanter kräver en annan typ av ombyggnation än vad ett ökat bilanvändande gör. 
Diskussionen om nya Slussen visar tydligt att fokus framför allt ligger på att skapa en 
vistelseplats. Slussen ska vara en välkomnande plats och inte enbart en plats man passerar. 
Förhoppningen är att Slussen kommer att vara en destination för många människor tack vare 
sättet att främja mötet mellan människor på.  

Mötesplatsernas funktioner 
Mötesplatserna berikar oss individer och fyller en funktion för vår upplevelse av livskvalitet 
(Regionplanekontoret, 2010). Enligt Ullstad ger goda offentliga rum glädje och stolthet 
(Ullstad, 2008).  Men vad är det egentligen som gör att mötesplatser är något som vi strävar 
efter i stadsplaneringen? Vilka kvalitéer bör en attraktiv mötesplats ha? I följande avsnitt 
söker vi svar på de här frågorna. Intervjuerna får stort utrymme när respondenternas 
personliga åsikter presenteras.  

Nina Åman bedömer att en mötesplats ska ha ett bra mikroklimat, det innebär enligt Åman att 
en mötesplats ska vara behaglig att vistas på. Mötesplatsen ska vara tillräckligt intressant för 
att uppehålla folk. Både Thorbjörn Andersson och Christer Mellstrand nämner hur viktigt det 
är att mötesplatser är trygga. Enligt Mellstrand kan otrygghet förekomma i många olika 
former. Kriminella handlingar är det som oftast genererar en känsla av rädsla och otrygghet. 
Mellstrand poängterar att människor även kan känna sig hotade av till exempel provokativ 
konst. Konst som är ombud för åsikter man själv inte delar kan vara upprörande och vissa 
gånger leda till att en känsla av otrygghet på platsen.  
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En mötesplats bör även erbjuda upplevelser enligt Andersson. Det kan handla om allt från 
stora konserter till spontana möten på trottoaren. Till upplevelser kan kommersiella platser 
räknas. Service och handel faller därmed under kategorin upplevelser.  

Kerstin Fogelberg betonar vikten av folkliv på mötesplatser. Fogelberg menar även man ska 
kunna se och uppleva gatans teater utan att själv medverka.  

Ledorden för en mötesplats är enligt Ljung tillgänglighet i tid och rum. Tillgänglighet i tid 
innebär att mötesplatsen är öppen stora delar av dygnet. Tillgänglighet i rum innebär 
minimalisering av hinder på vägen. Det ska även för funktionshindrade vara enkelt att både ta 
sig till och vistas på platsen.  

Enligt Ljung är mötesplatser av omfattande betydelse för den sociala hållbarheten. De fysiska 
mötesplatserna är fortfarande överlägsna de virtuella och viktiga att bevara. Anledningen till 
att de fysiska mötesplatserna har ett övertag är deras möjlighet till det faktiska mötet. En 
mötesplats ska slutligen bidra ska bidra till någon form av social interaktion och ge en 
anledning till människor att ses och kommunicera. Enligt Mellstrand ska mötesplatsen skapa 
relationer mellan människor som vanligtvis inte träffas. Även Wiklund betonar att fokus på en 
mötesplats ska ligga på de sociala inriktningarna. Det är mötet mellan människorna som är det 
vitala. 

Betydelsen av sociala möten i staden  
Forskare och tongivande samhällsplanerare bekräftar mötesplatsernas betydelse för stadens 
utveckling. Oavsett vilka teorier man hänförts av kan man vara övertygad om att fler och 
bättre mötesplatser är bra för en stads utveckling. De senaste åren har mötesplatsernas 
betydelse betonats på nationellt, regionalt och lokalt håll och använts i diskurser både som 
medel för välfärd och som medel för attraktion. Vidare ses mötesplatser ofta som något som 
alstrar trygghet och förebygger otrygghet. De antas leda till en mänskligare stad och vara en 
förutsättning för interaktion för både den lilla skalan och för storskaliga arrangemang. 
Mötesplatser kan i en segregerad stad leda till att boende och besökare lär känna fler delar av 
staden bättre. (Regionplanekontoret, 2010) 

En grundläggande demokratisk rättighet är mötesfriheten, därför diskuteras ofta 
demokratiaspekten i samband med diskussioner om mötesplatser. Enligt Mötesplatser i 
Stockholmsregionen framhäver Rolf Lindskog bland annat i Staden, våldet och tryggheten - 
Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle att det offentliga rummet med de möten som 
sker där är en plats för demokratins utveckling. Lidskog menar att samhället kan hålla 
samman trots stora olikheter, motsättningar och konflikter mellan medborgare. Vidare 
benämner Lidskog det social friktion och betonar att det inte behöver leda till desintegration 
utan istället kan berika samhället och skapa en social dynamik.  (Regionplanekontoret, 2010) 

Del 2 – Planering för socialt hållbara mötesplatser 
Hållbar utveckling och framför allt social hållbarhet är starkt förknippat med relationen 
mellan människors beteende och deras omgivning (Jarvis, 2001). Planeringen för städer idag 
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skapar koncentration av ofta skilda intressen vilket leder till att staden blivit svår, men 
nödvändig, att styra (Persson, 2011). 

 I Life Between Buildings redogör Jan Gehl för det offentliga livet i staden. Aktiviteterna som 
människor ägnar sig åt utomhus delar Gehl upp i tre kategorier: nödvändiga, frivilliga och 
sociala. Gehl fortsätter med att påpeka att social sammanhållning uppstår spontant och som en 
direkt följd av att människor möts och rör sig på samma ställen. Att skapa bättre 
förutsättningar för nödvändiga och frivilliga aktiviteter bidrar indirekt till att främja de sociala 
aktiviteterna och därmed den sociala hållbarheten i staden. (Gehl, 1996) 

Hur stadsrummet utformas är i enlighet med Gehl i allra högsta grad väsentligt för den sociala 
stadens utveckling (Gehl, 1996). Likaså anges det i översiktsplanen för Stockholm att en god 
fysisk planering är en av förutsättningarna för att Stockholm ska vara en: 

”socialt sammanhållen stad med en levande, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö för alla 
stockholmare, oavsett ålder, kön, social status eller ursprung.” (Stadsbyggnadskontoret, 
2010) 

I Del 2 redogörs för fysisk samhällsplanering i Sverige med stöd av framför allt Boverket och 
de genomförda intervjuerna. I det första avsnittet beskrivs först hur planeringen går till på 
kommunal nivå. Därefter ges en beskrivning av de vanligaste verktygen som tillämpas vid 
stadsplanering. Sist presenteras planeringsprocessen ur respondenternas perspektiv. De ger sin 
uppfattning om planeringen idag samt vad som behöver bli bättre för att kunna planera för 
socialt hållbara städer.  

Kommunal planering 
Kommunen ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen som regleras i plan- och bygglagen. 
Även om allt fler kommuner får svårare att klara av bland annat infrastruktur, 
bostadsförsörjning, näringsliv och offentlig service och strävar efter kommunöverskridande 
arbeten (André, 2013) är det den enskilda kommunen som är den mest inflytelserika aktören. 
Eftersom kommunen kan anses vara den viktigaste pelaren i den fysiska planeringen är det av 
betydelse att tillskriva ett avsnitt åt kommunal planering.  

Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Tre uppgifter som kan urskiljas för kommunen är att skapa, möjliggöra 
och tillåta. Att skapa en mötesplats handlar om att lämna plats för en park eller ett bibliotek. 
Genom att frambringa förutsättningar och incitament hos andra aktörer, ofta privata, att 
investera för att verksamheten ska uppstå kan man möjliggöra mötesplatser. Det kan handla 
om musikklubbar, gallerior och restauranger som är viktiga mötesplatser i samhället men 
sällan eller aldrig kommunala. Mötesplatser skapas långt ifrån alltid i samband med planering 
eller politiskt beslutsfattande. Att tillåta mötesplatser handlar om att en plats ibland tas i 
anspråk av en grupp människor och att kommunen lägger märke till detta för att sedan bemöta 
det positivt genom att acceptera att platsen har tagits i anspråk. (Regionplanekontoret, 2010) 
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Verktyg i den kommunala planeringen 
På kommunal nivå finns det flera sätt att styra stadsplaneringen. I det här avsnittet ges en 
överblick över de vanligaste verktygen som används på kommunal nivå påverkar och styr den 
fysiska samhällsplaneringen. Det handlar om översiktsplan, detaljplan och 
områdesbestämmelser.  

Översiktsplan 
Hela kommunens yta ska omfattas av en översiktsplan. Syftet med att ha en översiktsplan är 
att ge vägledning och stöd i beslut gällande hur mark- och vattenområden ska användas, både 
när det gäller nybyggnation men också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Förutom att ha en vägledande roll ska översiktsplanens innebörd tydligt redovisa en 
avvägning mellan olika allmänna intressen. Vad planen egentligen innebär samt dess 
konsekvenser ska kunna utläsas. Exempelvis ska miljökonsekvenserna redovisas enligt 
bestämmelserna i miljöbalken om miljöbedömningar. Att göra konsekvensbeskrivningar 
syftar till att förstärka översiktsplanens funktion som redskap och beslutsunderlag bidrar till 
en lättare förståelse kring planens innebörd under planprocessen. (Karlsson, 2011)  

Detaljplan 
De flesta detaljplaner visar hur och var man får bygga inom tätorter. En detaljplan upprättas 
när kommunen avgör att den typ av förändring som ska ske på platsen kräver det. Det krävs 
alltid en detaljplan när det behöver göras större förändringar och vid nya anspråk på att 
använda mark- och vattenområden för bebyggelse. (Falk, 2012) Detaljplanens funktion är att 
vara en bindande uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Detaljplanen avser ett 
bestämt område på en plankarta där det framgår vad som får och vad som inte får göras. Till 
varje detaljplan hör en planbeskrivning där syftet och innehållet i planen förklaras. Vid vissa 
tillfällen ingår även handlingar så som exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar eller 
illustrationsplaner. Kommunen är ansvariga för antagandet av en detaljplan och det är också 
kommunen som är ansvarig för tolkningen av detaljplanerna. (Falk K. , Detaljplanering, 2012)  

Förutom att visa hur mark- och vattenområden ska användas ska det i detaljplanen gå att 
utläsa vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Till allmän platsmark 
hör oftast gator, torg och parker medan kvartersmark är ett kvarter med bostäder, affärer, 
tomter och kontor exempelvis. Det finns också möjligheter att i detaljplanen bestämma storlek 
på hus, hushöjd och rättigheter att dra ledningar eller gångvägar över någon annans mark 
bland annat. (Falk K. , Detaljplaneplanering, 2012)  

Områdesbestämmelser 
För att säkerställa att avsikterna som uppges i en översiktsplan uppnås upprättas 
områdesbestämmelser. Dessa bestämmelser tillåter kommunen att reglera endast vissa, i lagen 
angivna, frågor. Vad kommunen får reglera i områdesbestämmelser listas nedan är: 
(Jardbrink, 2013)  

- i vad mån åtgärder kräver bygglov när det gäller, 
- grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, bebyggelse, 

kommunikationsleder och liknande, 
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- största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till 
sådana hus, 

- placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar och tomter då 
det också får bestämmas om varsamhet, skydd för byggnader och tomter som är 
särskilt värdefulla av bland annat historiska och miljömässiga skäl, rivningsförbud för 
värdefulla byggnader liksom i vissa fall andra ändringar av byggnader än 
tillbyggnader,  

- användning och utformning av allmänna platser liksom skydd för sådana platser som 
är särskilt värdefulla från bland annat historisk och miljömässig synpunkt, 

- vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom områden som exempelvis är 
avsedda för bebyggelse, områden som är avsedda eller nyttjas för totalförsvaret, 

- skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och, 
- exploateringssamverkan. 

Av listan ovan framgår att områdesbestämmelser inte tillåter någon direkt rätt att använda 
marken på ett visst angivet sätt, utan syftar främst till att avstyra och förhindra åtgärder som 
omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på planerat sätt. Exempelvis får inte 
byggandets omfattning så som byggnadshöjd och våningsantal regleras i 
områdesbestämmelserna. Skillnaden mellan områdesbestämmelser och en detaljplan är 
framför allt att bestämmelserna saknar ett obligatoriskt minsta innehåll, de saknar dessutom 
regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats. (Jardbrink, 2013)  

En planerares perspektiv 
Var människor får och inte får röra sig bestäms av tjänstemän och politiker i staden. De 
intervjuade representerar hela kedjan mellan planerare och beslutsfattare och som tidigare 
nämnts är intervjustudien riktad mot just tjänstemän och politiker. Respondenterna är alla på 
ett eller annat sätt med och påverkar de samhällsbyggnadsbeslut som fattas. Antingen genom 
att formge ett förslag på en park eller genom att faktiskt rösta igenom ett beslut. Deras 
erfarenheter och kunskap är av största betydelse för att på ett verklighetsförankrat sätt studera 
hur det planeras för mötesplatser i staden. Nedan presenteras tjänstemännens personliga 
åsikter gällande dagens planering i förhållande till deras respektive arbetsuppgifter.  

Thorbjörn Andersson1 ritar parker och torg på uppdrag åt olika kommuner. Som 
landskapsarkitekt förhåller sig Andersson till ett program som tagits fram för området eller 
projektet. Andersson framhåller vikten av att tolka programmet på ett professionellt sätt. Det 
innebär bland annat att utföra uppdragen med stöd av översiktsplanen. Att säkerställa målen i 
översiktsplanen ska vara inbyggt i systemet som arkitekt. Det ska inte krävas särskilda 
verktyg som säkerställer målen utan varje planerare bör ha de uppsatta målen i åtanke. 
Andersson betonar att det är viktigt att vi bygger städer, inte enbart hus och bostäder. Med 
glädje bekräftar Andersson att vi är mitt i en pågående revolution där vi faktiskt bygger stad, 
det har man aldrig gjort förr på samma sätt. Vidare är Andersson övertygad om att det är de 
sociala mötena som gör en stad. Utmaningen är att hitta en balans mellan det privata och det 
offentliga, lyckas man med det kan vi skapa städer med stark social sammanhållning. Att se 
och synas är enligt Andersson stadens främsta kvalité. Mötet mellan människor är det absolut 
mest värdefulla för en stad.  
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Som stadsträdgårdsmästare i Sundbyberg är Kerstin Fogelberg ansvarig för utvecklingen av 
allmänna ytor i Sundbyberg. Fogelberg anser sig ha stora möjligheter att påverka 
stadsplaneringen, men under gällande omständigheter. De politiska och ekonomiska 
förutsättningarna och begränsningarna som finns i kommunen styr programförslagen 
Fogelberg har i uppgift att formulera. Betydelsen av sociala mötesplatser anser Fogelberg vara 
stor. För att en stad ska fungera menar också Fogelberg att möten mellan människor måste få 
stort utrymme.  

Nina Åman är sektionschef för norra innerstaden och inre västerort och är en av fyra 
sektionschefer i Stockholms Stad. Åman arbetar med att ta hänsyn till helhetsbilden 
tillsammans med områdesansvariga som är fyra stycken till antalet i sektionen. Åman menar 
att man absolut försöker säkerställa att målen i översiktsplanen uppnås men påpekar att 
detaljplaner och områdesbestämmelser är trubbiga instrument att uppnå detta genom. Det 
saknas ett verktyg som tydligt visar skalan och konsekvenserna av ett projekt, något som inte 
bara visar hur det kommer att se ut utan också vad som kommer att hända med platsen om 
bygglovet genomförs.  

De tillfrågade politikerna sitter alla i stadsbyggnadsnämnden och fattar de beslut som 
tjänstemännen därefter behöver rätta sig utefter. Deras inverkan på stadsplaneringen i 
Stockholm är inte bara direkt utan också väldigt viktig. Björn Ljung lägger vikt vid att 
nämnden försöker tillgodose människornas behov och hur de vill ha det i staden.  

Slutsatser 

Del 1  
Svårigheten i att definiera social hållbarhet har gjort att vi har fokuserat på det sociala mötet. 
Mötet mellan människor är av allra högsta betydelse för en social stad. Studien har, genom att 
påvisa mötesplatsernas betydelse för den socialt hållbara staden, bekräftat den inledningsvis 
ställda tesen att interaktion mellan människor leder till social hållbarhet. Det sociala mötet är 
stadens främsta kvalité och måste underhållas och främjas. En mötesplats bör utformas på ett 
långsiktigt sätt för att vara anpassningsbar och flexibel vid nästkommande 
samhällsförändringar.  
 
Del 1 syftade till att hitta faktorer som antas leda till socialt hållbara mötesplatser. De 
sammanfattas i nedanstående lista:  
 

- Bra mikroklimat 
- Trygghet 
- Upplevelser 
- Tillgänglighet i tid och rum 
- Social interaktion 

 
En mötesplats som erbjuder någon eller en kombination av de här faktorerna bidrar till en 
stads attraktivitet och sociala sammanhållning.  
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Del 2  
Att planera för socialt hållbara mötesplatser i staden bidrar till stärkt sammanhållning och 
attraktiva städer. Litteraturen och intervjuerna tyder på att stadens utformning i allra högsta 
grad är väsentlig för de sociala mötena i staden. I Del 2 söktes den optimala 
planeringsprocessen för fungerande och hållbara mötesplatser. 

Mötesplatsen är liksom samhället i ständig utveckling. I studien lyfts framför allt den 
pågående privatiseringen fram. Vinstdrivna näringsidkare har bidragit till en ökning av 
mötesplatser i form av bland annat gallerior och uteserveringar. Utmaningen för 
stadsplaneringen är att bemöta utvecklingen. Balans måste också finnas mellan det offentliga 
och det privata. Genom att inte låta varken det offentliga eller privata ta överhand kan en stad 
med variation och mångfald upprätthållas. Motsägelserna mellan respondenterna är tydlig. 
Framför allt märks en skillnad mellan den ledande majoriteten som vill ha fler kommersiella 
mötesplatser och oppositionen som vill avlägsna de vinstdrivande aktörerna från de offentliga 
rummen. I stadsplaneringen krävs ett samarbete mellan tjänstemän och politiker. Däremot 
krävs det ingen enighet. Oenighet visar sig i studien ha positiva konsekvenser och kan 
likställas med variation av mötesplatser.  

Även när det gäller planeringen för stadsrummet är nyckelordet balans. Det måste finnas 
balans mellan att aktivt planera och att låta staden vara. En allt för hård styrning från staten 
och kommunens sida begränsar invånarna och på lång sikt kan det innebära att deras 
aktiviteter utomhus fortfarande är nödvändiga, frivilliga och sociala som Gehl (Gehl, 1996) 
har uttryckt det, men med ett mycket mer begränsat utbud. Ett begränsat utbud innebär att 
aktiviteterna människorna ägnar sig åt är av samma sort med risken att vara alldeles för lika 
varandra. Genom att inte planera och låta staden vara ger man mänskligheten större 
möjligheter att vara kreativa och själva skapa social sammanhållning. 

Verktygen i den svenska planeringsprocessen fungerar enligt intervjustudierna på ett bra sätt. 
Det framgår däremot att ett verktyg som mäter skala och konsekvenser saknas. Det finns ett 
behov av ett instrument som kan förutsäga de sociala konsekvenserna i en hel stadsdel av ett 
ny- eller ombyggnadsprojekt.  

Avslutande diskussioner 

Det sociala mötets betydelse 
Vi har klargjort att mötet har en stor betydelse för den sociala hållbarheten. Däremot går det 
att ifrågasätta om hela lösningen är mötesplatser. Människor slutar inte att träffas för att 
mötesplatserna inte underhålls. Dock finns det en risk att städer utarmas om invånarnas trivsel 
inte tas hänsyn till i planeringen. Jag är inte övertygad om att vi behöver planera för 
mötesplatser för att den sociala sammanhållningen ska främjas. Däremot är jag säker på att vi 
inte får glömma bort mötet och invånarnas trivsel i planeringen, det är planerarnas ansvar 
gentemot staden. Jag tror att människorna är stadens främsta kvalité. Människor som inte trivs 
tenderar att flytta vilket på lång sikt innebär ett förfall för staden. Mötesplatser är således inte 
nödvändiga för en socialt hållbar stad, men de har en väldigt stark betydelse om de fungerar 
och utformas på rätt sätt med rätt kombination av faktorer.  
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Faktorerna 
De faktorer som har tagits fram som ingredienser för socialt hållbara mötesplatser lovar 
trygghet och tillgänglighet. Att planera för tillgänglighet kan låta självklart, men är i själva 
verket inte det. Det är inte givet att den funktionshindrades hinder och svårigheter på vägen 
till och inom en plats ska elimineras. 

Jag är övertygad om att de faktorerna som har tagits fram borde prägla hela stadsrummet och 
inte bara mötesplatserna i staden. Förutsättningarna på platsen avgör också vilka faktorer som 
bör finnas på vilken plats. Att planera för det sociala mötet bidrar till att stärka den sociala 
sammanhållningen i staden.  

Balans mellan privat och offentligt 
Jag tror inte att det är socialt hållbart att ta gatan i anspråk för att driva privat verksamhet där 
syftet är att gå med ekonomisk vinst. Det leder nämligen till en direkt minskning av offentliga 
mötesplatser i staden. De offentliga mötesplatserna har alltid haft och kommer alltid att ha en 
väldigt viktig betydelse för den sociala staden och vi måste ta hand om dem. Däremot anser 
jag inte att färre offentliga mötesplatser nödvändigtvis är en nackdel. Genom att förslagsvis ha 
krav och regler som reglerar att människor inte utesluts från de privata platserna kan det vara 
gynnsamt med privata platser. De gånger staten eller kommunen inte har råd att underhålla en 
offentlig plats kan det vara en räddning om en privat aktör vill ta över ansvaret. Däremot bör 
de privata aktörerna i större utsträckning rätta sig utefter kommunernas översiktsplan och 
människors behov. De privata aktörerna får inte på något sätt agera uteslutande eller ha 
funktioner som direkt eller indirekt ökar segregationen. Det bör strävas efter att inte låta 
varken de offentliga eller de privata platserna ta överhand i staden. Om en variation av 
offentliga och privata rum uppehålls har vi goda chanser att skapa den mångfald vi många 
gånger strävar efter.  

Planering 
Gällande verktygen för planering uppger de intervjuade att de saknar ett instrument som 
säkerställer att målen i en kommuns översiktsplan säkerställs, trots att 
områdesbestämmelsernas syfte är just detta. Det är också intressant att de knappt nämner 
medborgarnas betydelse. Det går på den här punkten att ifrågasätta studiens pålitlighet. Vi har 
slagit fast att invånarna är stadens viktigaste beståndsdel. Är det därför tillräckligt att enbart 
låta planerare intervjuas? Invånarna i staden har ofta en annan syn på en stadsdel och känner 
många gånger till fördelarna och nackdelarna med sitt bostadsområde bättre än någon annan. 
Syftet med arbetet har varit att utreda hur planeringen för en socialt hållbar stad kan se ut. Det 
finns ett värde i att även utreda medborgarnas inflytande på planeringen och deras upplevelse 
och definitioner av mötesplatser. Intervjustudien bekräftar indirekt att medborgardeltagandet 
inte får tillräckligt stort utrymme, vilket innebär att det är en bit kvar till dess att 
stadsplaneringen faktiskt kan sägas vara socialt hållbar.  
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Bilaga  

Intervjufrågor  
1. Vad jobbar Du med? På vilket sätt har Du möjlighet att påverka planeringen av 

mötesplatser/det offentliga rummet? 
 

2. Hur skulle Du definiera en mötesplats? 
 

3. Vilka funktioner anser Du att en mötesplats bör ha? Hur viktiga är de sociala mötena? 
 

4. Hur säkerställs det att målen i kommunens översiktsplan/den regionala 
utvecklingsplanen uppnås?  
 

5. Har Du märkt någon förändring gällande planeringen för mötesplatser? Planerar man 
för andra typer av mötesplatser idag jämfört med för några år sedan? 
 

6. Finns det särskilda faktorer som har påverkat den eventuella förändringen av 
planeringen för mötesplatser? 
 

7. Hur möter kommunen de privata aktörernas växande intresse för mötesplatserna? 
 

8. Varför är mötesplatserna viktiga att planera för? 
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