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Figur 1. Barnens hörna på mötesplatsen Bibblerian (Stockholms stad, 2014) 
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Sammanfattning 

Vad är egentligen tanken med mötesplatser i stadsplaneringen och hur kan mötesplatser 
kopplas till trygghet? Trygghet, något upplevt, är eventuellt inte möjligt att skapa för 
samtliga alltid. Mötesplatser konstrueras på många sätt. Tanken är ofta att de ska vara för 
alla, hur de upplevs är en annan sak. Stockholms stad har inga särskilda strategier för 
mötesplatser utan arbetar på olika sätt för att uppnå trygg- och säkerhet. Det kan vara 
viktigt att ha aspekter som vilka som bor i området och oönskade effekter en mötesplats kan 
få i åtanke vid skapandet av mötesplatser. De boende är de som kommer att uppleva om det 
är tryggt eller ej. Oönskade effekter är dem som undviks för att skapa en lyckad mötesplats 
som uppnår målen. Bibliotek beskrivs som en kravlös mötesplats, där människor kan 
socialisera men inte behöver. Mötesplatsen Bibblerian ligger i Hässelby gård och innehåller 
bibliotek, kulturförvaltning, medborgarservice m.m. Det är en mötesplats som ska locka 
alla som bor i stadsdelen. Målet är att bidra till ökad trygghet. Detta genom att välkomna 
alla, kontinuerligt visa på vilka regler om respekt som gäller inne på Bibblerian samt att liv 
och rörelse förväntas bidra till ökad trygghet. Dock bör inte förväntas att endast 
mötesplatser i sig bidrar till ökad trygghet, de är en del av ett större sammanhang. Kanske 
får vi de bästa mötesplatserna där vi tar hänsyn till omständigheter runt omkring, där vi 
börjar med bättre möjligheter för integration genom bostadsbyggandet för att locka en 
blandning av människor. Mötesplatsen kan sedan användas som medel för att uppnå vissa 
förbättringar i området. 
 

Nyckelord: Mötesplatser, trygghet, integration, tolerans, tillit, respekt. 
 

Abstract 
What is the point of creating meeting places in city planning and how are they related to 
safety? Safety, an emotion experienced, is probably something impossible to create for 
everyone always. Meeting places are created in various ways. They are often created for 
everyone, how they are experienced is another matter. Stockholm Municipality does not 
have a certain strategy for creating meeting places. They are in different ways trying to 
achieve safety. Important might be aspects of which the citizens are and non-desired effects 
possibly caused when creating meeting places. The citizens are the ones experiencing 
safety. Non desired effects are preferably avoided to create a successful meeting place 
where the goals with it are fulfilled. Furthermore libraries as a meeting place are described 
as places where you can interact but are not forced to. The meeting place Bibblerian in 
Hässelby gård includes library, culture administration, service for citizens etc. A place 
thought to attract every citizen in Hässelby where the goal is to increase safety. This is 
believed to be done by persistent rules of respect when being at Bibblerian and the fact that 
people will create more living environments with their movement. However meeting places 
should not be expected to increase safety by itself, they are always parts of a bigger 
context. The best meeting places are possibly created where we consider surrounding 
circumstances, where we start by improving opportunities to integration in order to attract 
a mix of people. Then the meeting places can be used as a means to reaching certain goals 
of improvement. 
 
Keywords: Meeting places, safety, integration, tolerance, trust, respect.  
 
English title: About meeting places and safety. A case study on “Bibblerian” in Hässelby 
gård.  
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Inledning med bakgrund  
En dag åker jag, för att insupa atmosfären på en möteplats vid namn ”Bibblerian” i 
Hässelby gård och ta intryck av människorna och platsen. Tidigare har jag inte varit många 
gånger i Hässelby men centrumet påminner om min uppväxt i 50-talsområdet Högdalen. 
Det finns några butiker, en del folk är i rörselse, upplevelsen av att komma dit är varken 
extra trevlig eller otrevlig. Under tiden jag är på Bibblerian kommer bland annat 3 killar in 
som ser ut att vara i nioårsåldern. De vill använda datorerna men upptäcker att systemet är 
tillfälligt nere. De går in i kojan som finns i barnhörnan (se figur 1 på sid. 1) en stund och 
åker sen hiss ner. Efter en stund kommer en kvinna upp och börjar prata med en anställd 
om att hon tycker synd om killarna, de behövde spela fotboll eller något för att få springa 
av sig all energi säger hon. De var här och saboterade i hissen säger hon sedan till en annan 
man. Nu sitter bibliotekarien och ringer till deras lärare, tillägger hon.  
I Hässelby gårds centrum öppnade stadsdelsförvaltningen i början av 2014 mötesplatsen 
”Bibblerian” som är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, biblioteket och 
stadsdelsförvaltningen som håller i olika verksamheter i samma byggnad med samma 
ingång. Bibblerian är en del av ett större projekt som pågår i Hässelby gård, det är en av 
många insatser för att öka tryggheten i området.  
Det pratas mycket om möteplatser i städer och människor verkar väldigt positiva till dem. 
Det pratas om att det finns många fördelar att vinna som ökad integration, upplevd trygghet 
och ett varumärke för staden med mötesplatser. Det finns många mötesplatser som upplevs 
väldigt olika beroende på vem du är och vilka preferenser du har. Men vad är egentligen 
tanken bakom mötesplatser när de konstrueras? Verkar det bli som tänkt? Bidrar de till 
trygghet? Mötesplatser kan konstrueras på många olika sätt som på öppna torg och gator, i 
en korsning, på en restaurang, på bibliotek eller på andra sätt inomhus. De kan locka olika 
grupper eller bara vissa människor och kan upplevas väldigt olika beroende på vem du är 
och vilken tid på dygnet det är. I följande uppsats tittar jag närmare på syftet med 
mötesplatser och vilka konsekvenser de kan tänkas få. 
 

Syfte  
Syftet med rapporten är att ta reda på mer om tanken med mötesplatser i stadsplaneringen 
och hur mötesplatser kopplas till trygghet. Vem är mötesplatsen för? Vad är det Stockholms 
stad och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vill uppnå med skapandet av 
mötesplatser? Sedan är frågan hur de egentligen upplevs och vilka problem som kan finnas 
med mötesplatser. Även diskuteras konsekvenser mötesplatser kan tänkas få både i och 
omkring sitt område. Kan de ibland upplevas exkluderande? Hur påverkar mötesplatsen då 
människor inte känner sig välkomna? Stämmer den vetenskapliga litteraturen överens med 
det som människorna som arbetar med mötesplatser tänker och upplever? Om ja/nej, 
varför? 
 

Disposition  
Under rubriken ”Vad är upplevd trygghet i stadsplanering?” återges definitioner av 
trygghet. Under ”Mötesplatser i teorin” beskrivs vad som tidigare skrivits om mötesplatser 
inom vetenskapen. I arbetet skrivs först allmänt om vad trygghet kan betyda. Sedan 
beskrivs hur mötesplatser används som ett medel för att uppnå trygghet och andra värden. 
Därefter beskrivs att det kan finnas viss finess med att känna sitt område vid skapandet av 
en mötesplats. Efter det lyfts potentiella problem upp, mötesplatser kan även bidra 
missgynnande till målen, därmed bidras till upplevd otrygghet, vilket såklart är en viktig 
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aspekt om målet är att skapa mötesplatser i syfte att förbättra. Till sist skrivs om biblioteket 
som mötesplats och hur bibliotek blandat med andra funktioner kan tänkas fungera, 
eftersom Bibblerian är uppbyggd så.  
Under ”Empiri” kan läsas om vad Bibblerian är för plats, Stockholms stads syn på trygg- 
och säkerhet samt materialet samlat genom intervju med Bibblerians projektledare samt s.k. 
”Medborgarvärdar”. De som varje dag mellan kl. 12-21 går runt i Hässelby, pratar med 
människor och håller koll på vad som händer. Jag skildrar även människor som befinner sig 
på mötesplatsen, vad de tycker om den samt hur de upplever trygghet.  
I analysen sattes teori i perspektiv till empiri. Efter analysen har några huvuddrag i 
uppsatsen diskuterats och utifrån teori och empiri några slutsatser dragits. Sedan är frågan 
om slutsatserna är allmängiltiga eller om slutsatserna mest gäller detta specifika fall. Att 
föredra kan vara att sätta denna fallstudie i perspektiv till andra liknande fall och jämföra 
slutsatserna.  
 
Vad är upplevd trygghet i stadsplanering? 
För att undersöka om mötesplatser kan bidra till trygghet måste först begreppet trygghet 
definieras. Nedan följer definitioner som finns i viss vetenskaplig litteratur. 
Enligt Wide och Hudson behöver människor för att må bra känna sig trygga, men på 
samma gång känna möjligheten att erfara nya saker, möta det som är annorlunda. För att en 
stad ska bli trivsam ska den alltså vara både trygg och spännande (Wide & Hudson, 2008, 
p. 7). Då författarna försökte mäta trygghet i ”Den jämställda staden?”, användes den 
upplevda tryggheten hos människor. Olika verktyg användes för att hitta platser där en viss 
grupp, t.ex. kvinnor, upplever otrygghet på kvällar och nätter. Därefter sammanställdes vad 
människor upplever otryggt och även statistik om var överfall sker och hur många. 
Listerborn skriver i ”Trygg stad” att resonemang om trygghet i stort är mycket komplext. 
Då trygghet diskuteras och vilka åtgärder som bör införas för att skapa den följs inga 
särskilda ramar, arbete sker i flera olika riktningar. Listerborn menar att de skilda 
åtgärdsidéerna för ökad trygghet uppkommer eftersom olika synsätt finns på vad som 
orsakar rädsla. Dessa synsätt påverkas av att olika ideologiska uppfattningar finns om 
orsaker till rädsla (Listerborn, 2002, p. 244). 
Enligt Nationalencyklopedin betyder trygg att vara fri från oroande eller hotande inslag. 
Inslagen kan t.ex. innefatta ekonomiska problem som att det skulle upplevas otryggt att inte 
få behålla jobbet, då det inte tjänas pengar till mat och boende. Begreppet infattar även 
känslan som följer då en situation upplevs (Nationalencyklopedin, 2014).  
I ”Arkitektur betyder” har trygghet och trivsel undersökts i fyra stadsdelar. I samtliga 
stadsdelar har trygghetsskapande åtgärder utförts syftande till kompensation för rådande 
struktur i staden och hur den sociala situationen ser ut. I samtliga stadsdelar har åtgärder 
ansetts nödvändiga vid källarförråd, tvättstugor och p-garage. Åtgärderna har bestått i att 
bygga om källarlokaler för uthyrning, indelning av lägenhetsförråd i sektioner, inventering, 
målning och förbättrad belysning på parkeringsdäck och tvättstugor har flyttats upp till 
markplan (Schulz, et al., 2004, pp. 206-207).  
För att vägarna som leder till kollektivtrafik ska upplevas tryggare har en del grönska 
borttagits och belysningen förbättrats. Dessutom har vissa platser byggts om, flyttats och 
hållplatser rustats upp. I ett samarbete mellan fastighetsägare har det även anställts en 
stadsdelsväktare. I två stadsdelar satsades på s.k. trygghetsgrupper som ska bestå av 
flerspråkiga människor med koll på områdena som fungerar som störningsjour. 
Trygghetsgruppen erbjuder sällskap då på väg någonstans med tanken att fler folk i rörelse 
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bidrar till ökad trygghet. I skolorna har satsats på skolvärdar arbetande med sociala frågor 
för att förhindra ungdomskriminalitet (Schulz, et al., 2004, p. 207). 
Något som nämns som viktigt i ”Arkitektur betyder” är att för att områden ska kännas 
trygga ska det vara lätt att orientera sig. Dessutom framhålls att service bör finnas nära, på 
en praktisk plats som upplevs trygg. Viktigt är även att grönska och sittplatser utformas på 
rätt sätt samt att belysning skapar känslan av rum. Att undvika är jalusier, 
övervakningskameror och inomhustorg. Ytterligare trygghetsåtgärd är möjligen förtätad 
bebyggelse på ödsliga platser (Schulz, et al., 2004, p. 208).  
 
Summering trygghet 
Trygghet framställs som något upplevt. Motsatsen förseslås vara rädsla som kan uppkomma 
ur olika saker för olika personer. Upprustning av olika mötesplatser och synliga områden 
används för att uppnå trygghet. Uthyrning av källarlokaler möjliggör liv och rörelse, 
ommålning och att anordna belysning ger ett omvårdat intryck. Strävandet efter trygghet 
uttrycks i att flera åtgärder genomförs, varav mötesplatser är en, i ett sammanhang. Schultz 
et al. uttrycker, ur ett trygghetsperspektiv, vissa typer av mötesplatser som önskvärda och 
andra inte. Exempelvis inomhustorg, som är en typ av mötesplats, är något som bör 
undvikas. Istället välkomnas rumslig känsla utomhus och tillgängliga serviceplatser. 
 

Mötesplatser i teorin 
I detta avsnitt beskrivs vad det i vetenskaplig litteratur står om mötesplatser. Uppsatsen ska 
inringa vad en mötesplats framställs som i stadsplanering samt vilka kunskaper som krävs 
om boende vid skapandet av mötesplatser enligt mål som ämnar uppnås. Vidare undersöks 
vad kontrasten till målen kan vara och hur bibliotek och Bibblerian kan sättas i den 
kontexten.  
 

Varför skapa mötesplatser? 
Det fundamentala syftet med mötesplatser verkar vara att människor träffar varandra. På 
allmän mötesplats kan ensamma människor få en chans att knyta kontakt, eller omges av 
andra utan att nödvändigtvis interagera aktivt med dem. Det kan finnas ett behov av att 
känna tillhörighet utan att det krävs något av individen. Carlsson & Persson skriver också 
att en mötesplats kan bidra till bättre demokrati då möten mellan människor från skilda 
sociala samhällsgrupper tillåts ske, med lika förutsättningar. Mötesplatserna används även 
som ett sätt att politiskt motarbeta eller avstanna sociala problem i utsatta bostadsområden. 
Målet för kommunala förvaltningar har varit att med mötesplatser integrera olika grupper 
av människor (Carlsson & Persson, 2001, pp. 48-49).  
Stadsplanerare vill främja offentliga platser som har en positiv klang och som lockar en mix 
av människor och aktiviteter för att främja social integration, menar Madanipour, något 
som framstår som mötesplatser då människor träffas där. Att skapa inkluderande noder kan 
vara positivt för att minska potentiella konflikter som annars kan uppstå ur tolkningar och 
förväntningar på stadens plats, samt i främjandet av tolerans och social sammanhållning i 
staden. Historiskt har offentliga platser spelat en central social roll i städer. Dock förlorade 
de enligt Madanipour ett tag sin betydelse, de var inte längre huvudsakliga delar av sociala 
nätverk. Det skedde en funktionsuppdelning på grund av teknologisk utveckling, större 
populationer och specialisering av aktiviteter. Behandling av plats som råvara, samt 
skapandet av skiktningar i samhället, ledde till segregation och privatisering av plats. Att 
behandla stadsplanering som ett sätt att bara ge en estetisk upplevelse går i linje med att 
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marknadsföra städerna och locka ny uppmärksamhet till städerna av kapitalmarknaderna. 
Offentlig plats kan därför åter spela en viktig roll i stadslivet (Madanipour, 1999, p. 890).  
Carlsson & Persson skriver att människor alltid känt behov att träffas. Möten har utspelats 
både planerat och spontant och för vissa människor är den valda platsen viktigare än för 
andra. Vissa platser har succesivt blivit mötesplatser medan andra skapats med ändamålet 
att människor ska ses där (Carlsson & Persson, 2001).  
Mötesplatsernas olika form och skillnaden mellan allmänna och privata mötesplatser lyfts. 
Carlsson & Persson har uppfattat att ordet mötesplats blivit populärt att använda i samhället 
i stort, vilket kan bero på att det finns ett ökande behov för människor att ses i verkligheten. 
Detta då dagens teknikutveckling lett till att människor inte behöver ses särskilt ofta. En 
mötesplats kan definieras som en yta där människor fysiskt ses, där interagerar människor 
och får stimulans genom att mötas. Ingen fysisk begränsning/gräns krävs för att det ska vara 
en mötesplats. Den ska vara offentlig och lätt att nå oavsett status i samhället, ens 
förutsättningar, åsikter eller kläder som bärs. Det finns både privata och allmänna 
mötesplatser, på de privata är det ägaren som bestämmer vem som får vistas där (Carlsson 
& Persson, 2001, pp. 48-49).  
Tunström menar att en vanlig föreställning är att i det offentliga rummet ska människor 
mötas och åsikter förändras. Där vill man också att staden lever, detta är ofta detsamma 
som att stadens kärna ska vara mötesplats för såväl utomstående som stadens invånare. Det 
verkar finnas en stark tro på att spontana och intensiva möten är med välvilja och att platser 
där sådana möten kan förekomma är positivt laddade. Det som sällan pratas om inom 
planeringen menar Tunström är dåliga, hotfulla eller negativa platser. Mötesplatser anses 
även av många vara en plats för demokrati samt ett sätt att uppfostra medborgaren och öka 
toleransen för skiljaktigheter (Tunström, 2009, pp. 111-114). 
Med hjälp av samhällsplanering kan premisserna för integration förändras menar Lilja & 
Pemer. Detta genom att upplåta en blandad fördelning av lägenheter i olika 
upplåtelseformer samt att skapa goda mötesplatser. Dessa goda mötesplatser ska utgöra 
omgivningar i staden som i sitt sammanhang gynnar integration snarare än motarbetar den. 
Stadens delar knyts bättre samman när gränser och barriärer byggs bort och 
kollektivtrafiken byggs ut på ett bra sätt (Lilja & Pemer, 2010, p. 46).  
 
Kunskap om närboende 
Nutida utvecklad planering kretsar kring kommunikation, hantering av kulturella och 
sociala olikheter med utgångspunkt i miljöers sociala och kulturella värden samt 
frambringandet av möjligheter till kopplingar och möten. För att planera på det sättet krävs 
kunskaper om vilka sociala värden som de boende själva har inom olika miljöer (Lilja & 
Pemer, 2010, p. 46).  
Av erfarenhet kan det enligt Lilja & Pemer vara mycket problematiskt att bryta krafter som 
skapar fragmentering i samhället. Krafterna drivs av socioekonomiska aspekter och för att 
få bukt med dem måste åtgärder användas som begränsar människors frihet, men det är inte 
ens säkert att önskad effekt skulle uppnås av dessa åtgärder (Lilja & Pemer, 2010, p. 46).  
Lilja & Pemer skriver att under modernismen har planeringen riktats åt att skapa fysiska 
funktioner men missat att stadens rum och hur det gestaltas får mening för socialt liv och 
urban kultur. Istället för att fokus lagts på helheten har alla funktioner ordnats rationellt. 
Huvudsakliga behov har uppfyllts men inte mer. Av detta kan vi lära oss att det behövs mer 
än det för att få en omgivning att fungera socialt. Det som fattas i nutid är komplettering, av 
avskilda och enformiga bostadssamlingar, i form av mötesplatser, kultur, service och 
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arbetsplatser. Lilja & Pemer menar att hållbar stadsutveckling uppnås genom att skapa 
fungerande grannskap i staden (Lilja & Pemer, 2010, p. 46).  
 
Problemen med mötesplatser 
Den problembild som enligt Tunström målas upp med mötesplatser, inom stadsplanering, är 
där de är en bristvara och något försvinnande. De platser som anses mindre legitima, som är 
mindre attraktiva, utan historia och rörelse bestäms vara platser i förorter och köpcentrum. 
Även mindre bra mötesplatser eller områden där möten och platser för dem saknas finns i 
förort och köpcentra. Enligt stadsplaneringsidealet skapas på mötesplatsen 
gemensamhetskänslan. Platser som inte tillhör någon särskild kategori som finns mellan 
andra platser beskrivs som ett problem snarare än potentialer eller öppningar (Tunström, 
2009, pp. 112-114).  
Det finns en risk att innerstaden av stadsplanerare ses som fullkomlig och att problem som 
segregation, fattigdom, otrygghet och miljöproblem är något som hör till periferin och den 
upplösta staden. Problemen anses generellt inte finnas i den fantastiska stadskärnan 
(Tunström, 2009, p. 111).  
Enligt Lilja & Pemer behövs utöver åtgärder för att frambringa premisser för integration, 
motarbetning av negativa konsekvenser som segregation medför (Lilja & Pemer, 2010, p. 
46). Något som kan upplevas negativt på mötesplatser är då det blir högljutt och oordning. 
Enligt Carlsson & Persson kan det hända då barn och ungdomar vistas i bibliotek. 
Dessutom är det många grupper som ska samsas på biblioteket vilket kan vara svårt ibland. 
Personal och besökare kan t.ex. uppleva missbrukare/alkoholister som besöker bibliotek 
som påfrestande (Carlsson & Persson, 2001, pp. 53-54).  
 
Biblioteket som mötesplats 
Det kan anses att det missats att bibliotek fyller en social roll när det pratas om dess 
funktioner. Det är enligt Carlsson & Persson en betydande plats för möten där folk av olika 
slag har möjlighet att följa impulser eller hitta saker att göra om dagarna som känns vettiga. 
Viktigast kan det vara för folk som inte träffar många andra på jobbet eller i skolan, 
vardagligen. Egenskaper biblioteket har som gör det passande som mötesplats är att det är 
gratis och öppet för alla, förutsätter inga speciella krav på individen, en kan socialisera men 
behöver inte. Dessutom är biblioteket en demokratisk och opartisk plats (Carlsson & 
Persson, 2001, p. 49).  
En viktig faktor för att folkbiblioteket ska fortsätta vara en offentlig mötesplats, enligt 
Carlsson & Persson, är att det bör fortsätta vara gratis. Vissa tror att biblioteket kommer 
betyda allt mer i framtiden, då den tekniska utvecklingen leder till att människor känner ett 
större behov av att mötas någonstans fysiskt. Vidare nämns att färre offentliga platser i 
samhället finns och att människor börjat träffas hemma i större utsträckning. De offentliga 
platser som finns är allt oftare anpassade efter en viss typ av aktivitet istället för öppen för 
spontana möten för alla. Stämmer detta menar Carlsson & Persson att bibliotekets funktion 
kommer bli ännu viktigare än förr. Det är fortfarande en plats öppen för alla utan några krav 
(Carlsson & Persson, 2001, p. 50).  
 
Summering mötesplatser 
Mötesplatser skapas enligt Carlsson & Persson främst för att människor ska mötas, vilket 
antas bidra till integration. Mötesplatser utformas väldigt olika. På privata platser 
bestämmer ägaren vilka besökarna får vara, på allmänna ställs inga speciella krav. 
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Mötesplatser framhålls av Madanipour kunna bidra till tolerans, sammanhållning, minskade 
konflikter, estetisk upplevelse och att kapitalmarknader lockas. 
Tunström poängterar att mötesplatserna ofta ses som positivt laddade och annars är de inte 
mötesplatser enligt stadsplanerarens mått. Mötesplatser anses även finnas i innerstaden. 
Andra platser där människor möts för andra ändamål än för stadsplanerare önskade, eller 
som är mindre estetiskt tilltalande, räknas generellt tillhöra en annan kategori. Dessa kan 
dock likväl räknas som mötesplatser och bör ses som potentialer.  
Lilja & Pemer tror att mötesplatser bör skapas i koppling till annat. För att kunna planera 
efter att människor ska kommunicera och hantera sociala/kulturella olikheter, krävs 
kunskap om vilka sociala värden som finns i området. Socioekonomiska krafter driver 
segregering och bör brytas genom tvingande åtgärder. Enformiga bostadsområden behöver 
kompletteras med mötesplatser, kultur, service och arbetsplatser till fungerande grannskap.  
För att många människor behöver samsas på vissa mötesplatser, som bibliotek, kan de 
också upplevas påfrestande p.g.a. olika förväntningar enligt Carlsson & Persson. Dock 
menar de att bibliotek är viktiga p.g.a. människors behov att träffas fysiskt, att det är gratis 
och att allt färre platser är öppna för allmänheten. 
Vidare kommer Stockholms stads syn på trygghet samt hur mötesplatsen Bibblerian 
planerats vara och verkar fungera. Även nämns konsekvenser mötesplatser kan tänkas få 
både i och omkring sitt område. Kan de ibland upplevas exkluderande? Hur påverkar 
mötesplatsen då?  

 
Metod  
Denna uppsats bygger på en fallstudie om mötesplatsen Bibblerian. Enligt Ejvegård är 
syftet med en fallstudie att beskriva verkligheten genom att undersöka en liten del av ett 
stort förlopp. Svårigheten kan vara att ett ensamt fall inte helt och hållet kan representera 
verkligheten. Därmed blir det även svårare att dra slutsatser. Slutsatserna kan snarare ses 
som antydningar som kan få större värde då fler antydningar, som liknar slutsatser 
uppnådda av ens egen fallstudie, finns  (Ejvegård, 2009).  
Det stora förloppet som utgås ifrån kan enligt Ejvegård vara flera händelser och fallstudien 
är då ett exempel av alla dessa. I detta fall kan mötesplatsers införande ses som en händelse 
av en mängd saker som görs för att uppnå bättre trygghet, d.v.s. det större förloppet, i olika 
områden. Exempel på fler händelser som Stockholms stad arbetar med i Hässelby är 
införandet av medborgarvärdar/nattvandrare, belysning på platser som upplevs otrygga 
m.m. 
För att samla information om fallet gjordes intervjuer med Ytterstadsutvecklingens 
projektledare, Bibblerians projektledare samt medborgarvärdar som varje dag vandrar i 
Hässelby gård. Intervjuerna var på vardera 50 minuter och de återspeglas efter både 
anteckningar och inspelningar. De gjordes utifrån samma teman som ovanstående 
underrubriker i det vetenskapliga avsnittet. Sist gjordes en deltagande-observation då 
intryck togs av hur det var på Bibblerian under två timmar en måndag. Dessutom ställdes 
frågor till vissa på plats för att få information om hur slutresultatet kan upplevas samt vilka 
uppfattningar det finns om vad trygghet är.  

 
Empiri  
Information har samlats genom intervjuer med projektledaren för Bibblerian, 
medborgarvärdar i Hässelby gård samt intervjuer med de som vid besök fanns på plats. 
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Samlad information följer samma teman som vetenskaplig litteratur, efter en beskrivning 
om projektet Bibblerian samt en genomgång av Stockholms stads trygghets- och 
säkerhetsprogram. Intervjufrågor finns i bilaga.  
 
Bakgrund Bibblerian 
I Hässelby gårds centrum öppnade stadsdelsförvaltningen i början av 2014 mötesplatsen 
”Bibblerian” som är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, biblioteket och 
stadsdelsförvaltningen. Dessa håller i olika verksamheter i samma byggnad med samma 
entré(se planlösning i figur 2 nedan). Kulturförvaltningen anordnar exempelvis 
musikundervisning och stadsdelsförvaltningen erbjuder medborgarservice, som 
översättning av hemskickade brev och beslut samt hjälp med hur de överklagas och 
hantering av faderskapsärenden m.m. Enligt Hässelby-Vällingbys verksamhetsplan är ett 
nytt bibliotek och en ny mötesplats något som efterfrågats, något som skapar mer liv och 
rörelse i området och ökar tryggheten på torget utanför. Förutom detta är ett syfte med 
projektet att stärka lärandet i området och bidra till positiv utveckling för grupper i 
utanförskap (Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, 2013, p. 19). 
Projektet Bibblerian är en del av ett större projekt, Ytterstadsutvecklingen, som ska öka den 
sociala hållbarheten i och omkring Hässelby gårds centrum. Som mål för skapandet av 
Bibblerian står enligt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: ”Ökad trygghet i stadsdelen och 
området kring Hässelby Gård, minskat bidragsberoende i gruppen unga vuxna samt 
minskad andel hushåll med långa bidragstider.” (Stockholms stad, 2013, p. 1). Just denna 
mötesplats syftar alltså till att öka tryggheten och minska bidragsberoendet i en stadsdel. 
Denna uppsats riktar sig till undersökandet av trygghet då minskat bidragsberoende är svårt 
att mäta över kort tid. 
Projektledaren för Ytterstadsutvecklingen1, säger att efter kl. 18 på kvällen ändrar Hässelby 
gårds centrum karaktär. Det blir mörkt och nästan ingen rör sig utomhus, centrum känns 
otryggt. I den s.k. Solersparken hänger missbrukarna, vilket lett till att andra människor inte 
använder den som mötesplats. 
 

                                                      
1 Intervju 3: Birgitta Hedlund Kenttä projektledare för Ytterstadsutvecklingen i Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning, intervju den 2 april 2014. 
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Figur 2. Planlösning Bibblerian (FastPartner, 2013) 

 

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 
I Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram står att Stockholms stad arbetar 
målinriktat för att det ska vara tryggt och säkert för såväl boende, arbetande och besökande. 
Övergripande är målet att förhindra risker och minska sannolikheten att oönskade saker 
händer till minsta möjliga. När det ändå sker allvarliga saker ska konsekvenserna av det tas 
om hand så att skada påverkar människor, miljö och egendom minimalt (Stockholms stad, 
2013, p. 5).  
Stockholms stad ska även minimera rädslan för att något oönskat händer människor samt 
skapa tillit till institutioner och människor i staden. Samhällsplaneringen i Stockholms stad 
ska genomsyras av framtagandet av rena, upplysta och trygga stadsmiljöer för 
medborgarna. Samtidigt ska ständigt brottsförebyggande arbete ske. Stockholms stad vill 
skapa tillit och trygghet medborgare emellan genom att genomsyra arbetet av öppenhet och 
delaktighet (Stockholms stad, 2013, pp. 13-14).  
Vidare nämns att huvudstaden ska vara trygg och säker för samtliga åldrar oavsett plats i 
staden och oavsett klockslag. För att effektivt skapa en trygg och säker stad arbetas därför 
proaktivt för att understödja trygghet, förebygga olyckor och brott. Stadens verksamheter 
hålls stabila genom förutseende arbete för att stärka trygghetskänslan och förbereda för 
överraskande händelser. Detta med ständig hänsyn till individens integritet. För stora 
trygghetsarbeten kan uppfattas negativt, viktigt är därför att balansera arbetet med 
fundamentala värderingar. För att klara detta behöver Stockholms stad fortlöpande 
utvärdera och rätta till åtgärder genom dialogförande med medborgare och anställda i 
staden (Stockholms stad, 2013, pp. 14, 5).  
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Trygghet 
Begreppet trygghet är enligt Bibblerians projektledare2 svårdefinierat då det är en känsla 
som kan upplevas olika av varje människa. Motsatsen till att känna trygghet blir kanske att 
vara rädd. Är människan inte rädd vågar hen ställa frågor, lära sig, komma vidare från var 
hen är idag. Tanken från stadsdelsförvaltningen, med trygghetsarbetet, verkar dock vara att 
det handlar om att skapa miljöer där människor känner sig bekväma nog att göra saker och 
vågar testa nya saker. I tanken ingår även att erbjuda service och låta människor förstå 
vilken service de har rätt till, varför medborgarservice kommer in som viktig del i projektet.  
Medborgarvärd 13 i Hässelby gård, menar att trygghet dels kan handla om att våga gå ut 
och röra sig i sitt bostadsområde. Skräms människor av andra grupper av människor vågar 
de kanske inte. En annan del av begreppet är tillit. Exempelvis måste föräldrar kunna lita på 
skolan, att det är säkert att släppa iväg sitt barn dit om dagarna. De flesta vuxna människor 
vill inte heller hamna i konflikt. Känns risken stor för det kan ett område upplevas otryggt.  
Det poängteras av Bibblerians projektledare att trygghet inte bara innebär för samhället 
gynnande förhållanden. Trygghet kan även upplevas vara det som alltid är. Även 
gängkriminalitet kan vara en trygghet, ett sätt att känna samhörighet. Att 
kulturförvaltningen t.ex. har skola på kvällarna i Bibblerian gör att unga får sysselsättning 
och en uppgift som konkurrerar med att hänga i fel gäng eller i en hemmamiljö som inte är 
sund. Unga får komma bort en stund.  
Bibblerians projektledare har lyssnat på en kvinna4 som forskat om gängkriminalitet. Hon 
berättade att unga människor ofta rekryteras in i gäng genom att gängmedlemmar hittar 
någon som ser lite vilsen ut på gatan och testar att ge denne en uppgift. T.ex. får denne 
lämna något, som en summa pengar, hos en person ett kvarter bort. Fungerar det får barnet 
fler uppgifter, som att lämna olika paket till personer osv., sedan eskalerar det tills barnets 
tillhörighet är gänget, och då är det extremt svårt att ta sig ur. Finns det någon annan vuxen 
som är där, i ungefär samma veva som barnet får uppgifter av ett gäng, kan mönstret brytas. 
Konkurrens i form av givna uppgifter och ansvar samtidigt som det erbjuds trygghet, får 
barnet att känna sig viktigt och behövt. Finns det bättre alternativ som dans och fotboll 
m.m. fås fokus bort från gänget för barnets del. En annorlunda trygghet erbjuds - en bättre 
trygghet.  
Okända sammanhang, beroende på individen uppkommer som otryggt. Trygghet är ett 
begrepp som har olika betydelse för olika personer och beror på i vilken miljö människor 
lever säger medborgarvärd 1. I olika sammanhang kan personer känna sig olika trygga. 
Medborgarvärd 2 menar att barn kan vara rädda för helt andra saker än vuxna. Barn kanske 
exempelvis är räddare för A-lagarna på parkbänken än vad vuxna är. Stora samlingar med 
människor är en annan sak som många verkar skrämmas av påpekar han.  
Homogena grupper kan upplevas hotande för de utanför gruppen. Därmed kan mötesplatsen 
upplevas otrygg då det inte vistas olika typer av människor på den. Dessutom antyds att om 
människor känner sig sedda av en extern part upplevs risken som mindre att något otryggt 
händer. Medborgarvärd 2 menar att genom att närvara kan medborgarvärdarna göra att fler 
vågar vistas på platser och gå förbi platser de annars inte skulle våga gå på. De kan inge 
självförtroende och säga att du måste våga gå där, du får också vara där. Det blir ett 
problem om människor går runt och upplever något som ett hot och undviker det hela tiden. 

                                                      
2 Intervju 1: Sofi Krigsman Simonsen Projektledaren för Bibblerian, intervju den 15 april 2014.  
3 Intervju 2; Medborgarvärd 1:Keyvan Bishesari, Medborgarvärd 2: Anabel Ndele, intervju den 25 april 2014. 
Medborgarvärdarna går kl 12:15-21:00 varje dag i Hässelby gård och pratar med människor samt håller koll.  
4 Camilla Salazar Atias, arbetande på fryshuset som forskat om gängkriminalitet i USA. 
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Medborgarvärdarna försöker bryta den hotbild som verkar upplevas då det t.ex. hänger en 
viss homogen grupp på en plats.  
 
Varför skapa mötesplatser?  
Att få till en mötesplats är viktigt för att sociala problem som segregation och våld ofta 
uppkommer p.g.a. okunskap och rädsla, vilket en mötesplats som Bibblerian skulle kunna 
motverka säger Ytterstadsutvecklingens projektledare. Vidare har Hässelby-Vällingby 
aldrig varit ett sådant område som varit värst vad gäller sociala problem, dock har det enligt 
statistiken legat precis snäppet över de områden som är allra värst menar hon.  
Bibblerians projektledare tror att Bibblerian möjliggör att de ursprungliga målen som 
mötesplats uppnås. Hon poängterar dock att det bara är en av många insatser som arbetas 
med i stadsdelen för att uppnå målen om ökad trygghet och minskat bidragsberoende. 
Bibblerian kommer bidra till ökad trygghet då människor kommer röra sig mer på torget 
utanför såväl som inne i Bibblerian. Av fler åtgärder är enligt projektledaren Bibblerian den 
mest centrala. Svårt är dock att få några konkreta siffror på om, och hur snabbt insatserna 
hjälper vilket bör tittas på efter längre tid. 
Bibblerian ska vara och är ett forum för alla, där lär du dig visa respekt för alla olika 
grupper. Medborgarvärdarna menar att människor kan avvisas för stunden, men då för en 
viss anledning som berusning på allmän plats kanske. Dock gäller det att vara tydlig med 
vilka regler som gäller. Människor avvisas inte för gott utan personen bes komma tillbaka 
när denne är beredd att följa vanliga sociala regler. Respekten för andra människor är 
viktig. Målet är främst att Bibblerian ska fortsätta locka folk. Då är det viktigt att hela tiden 
arbeta med problem om de uppstår och göra något åt dem. Viktigt är även att jobba med att 
upprätthålla Bibblerians rykte och öka trivseln för alla. Det går inte att förutsätta att alla 
olika grupper kommer överens tillsammans alltid. Det går att samarbeta och få det att 
fungera. Dock krävs vilja från alla sidor att visa respekt.  
 
Kunskap om närboende 
Kunskaper om vilka det arbetas för i stadsdelen, alltså vilka som bor i närområdet är 
oerhört viktigt, speciellt i starten av ett projekt menar Bibblerians projektledare. Att 
stadsdelsförvaltningen kommer med ett projekt som inte riktigt kommer från invånarnas 
egna idéer är ingen sporadisk händelse. Beslut fattas på bra grunder med personer som 
jobbat mycket med sociala problem. Dessutom tittas på åldersstatistik, vetskap finns t.ex. 
om att det bor väldigt många unga vuxna i Hässelby, därför valdes fokus på den 
målgruppen i projektet Bibblerian. Även Bibblerians projektledare kände tydligt att hon 
anställdes för att hon tidigare jobbat med projekt i Rosengård som handlat om att inkludera 
ungdomar i mötesplatser och aktiviteter.  
I intervju 2 framkommer åter hur viktigt det är med kunskap om närboende. Att spontant 
plocka någon från t.ex. Södermalm som helt plötsligt ska bestämma vad som ska göras i 
området fungerar inte, det behövs en påläst som ser vad som finns på platsen enligt 
Medborgarvärd 1. Viktigt är att uppmärksamma då det t.ex. finns olika kulturella grupper i 
ett sammanhang. Medborgarvärd 1 menar att vid anställningen valdes de för att de bor på 
olika ställen och kan olika språk, för att få en blandning av människor med olika 
kompetens. Olika miljöer är bra att ha erfarenhet av. Blandning av olika kategorier, tror 
medborgarvärd 1 är viktigt att ha när det skapas något för medborgarna.  
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Problemen med mötesplatser  
Om en homogen grupp tar en plats i anspråk, verkar det exkluderande för andra grupper. 
Medvetenheten finns då om vissa osynliga markeringar för vem som ska hänga vart. 
Medborgarvärd 2 påpekar att mötesplatser där stora folksamlingar finns kan upplevas 
hotfulla, vilket gör att människor inte vill gå just där. Exempelvis sitter A-lagare på 
busshållplatsen i närheten av centrum, det blir sedan allmänt känt att där hänger bara dem.  
Sådant som att endast homogena grupper möts och verkar exkluderande för andra, är något 
som verkar missgynnande för målen för mötesplatsen. Detta kan leda till minskad tolerans 
och okunskap. Bibblerians projektledare berättar om ett tidigare projekt i Hässelby vid 
namn Allhuset, en mötesplats för såväl ungdomar som pensionärer. Problemet var att de 
enda grupper som kom dit var unga killar och äldre damer. Detta ledde till att andra grupper 
troligtvis inte kände sig lika välkomna, hade svårt att känna samhörighet och kanske till och 
med upplevde platsen som otrygg. Dock ska nämnas att de flesta mötesplatser har problem 
med att locka unga tjejer. Fritidsgårdar som har hand om lite yngre åldrar brukar locka lite 
fler tjejer, men annars är det svårt. Då Bibblerians projektledare arbetade i Rosengård valde 
de att lägga ner befintliga fritidsgårdar för att sedan starta upp dem på nytt. Tanken var att 
skaka av sig tidigare stämplar/åsikter om fritidsgårdarna och för att de bl.a. inte lyckades nå 
unga tjejer. Tjejerna gick hem direkt efter skolan i mycket större utsträckning, de kände sig 
inte trygga eller bekväma med att vara på fritidsgården. Lättare var att locka tjejer till en 
bestämd aktivitet under ett visst tidsspann som filmvisning, pyssel eller fotboll för tjejer. 
Problemet med att bara locka en viss grupp till en fritidsgård menar Bibblerians 
projektledare är att ingen riktig spegling av verkligheten eller sammansättningen i samhället 
ges. Därför bör även tjejerna lockas till fritidsgården och äldre män lockas till allmänna 
mötesplatser som Allhuset.  
Det är viktigt att kunna hantera olika situationer, så att mötesplatsen inte blir endast för en 
viss grupp. Anställda på mötesplatsen bör ha en bred kännedom. Ofta är det svårhanterligt 
att många små barn vistas på Bibblerian, de pratar högt och ljudligt och springer runt. Då är 
det viktigt att jobba med att det inte bara blir en mötesplats för dem säger medborgarvärd 2. 
Bibliotekarierna och medborgarservicen kan ibland ha svårt att hantera situationen i 
Bibblerian om problem uppstår. Då kontaktar de medborgarvärdarna som kommer upp och 
pratar med barnen.  
Olika uppfattningar råder om vad som bör göras då en viss grupp inte lockas till en 
mötesplats som skapats för att locka alla. Antingen kan mötesplatsen anpassas efter den 
grupp som inte kommer, för att de ska komma i framtiden. Bibblerians projektledare tror att 
bibliotek i sig inte lockar lika många unga vuxna som önskat. Därför har hon funderat på 
vad som krävs för att unga vuxna ska komma. Kanske handlar det om att köpa in surfplattor 
för möjligheten att spela och surfa på dem, eller ordna tv-spelsturnering osv. Det viktiga är 
att få in de unga i huset, att de börjar röra sig där och vill vara där.  
Alternativt kan ytterligare en mötesplats vara lösningen. De som är lite äldre än de på 
fritidsgården kan komma till Bibblerian, för att t.ex. låna lokaler och ha möten för 
föreningsliv menar medborgarvärd 1. Detta är bra men han tycker att en ungdomsgård eller 
dylikt fattas. 21-åringar som finns i området har ingen riktig tillhörighet. De kan inte gå och 
ta en öl och därefter komma till fritidsgården och hänga med 12-åringar. Kanske skulle ett 
fik eller annat häng för fritiden vara bra, en mötesplats i en bra social miljö säger han. 
 

Biblioteket kontra Bibblerian som mötesplats 
Att barn springer och låter på biblioteket blir ibland ett problem men medborgarvärd 1 tror 
att det lugnar ner sig eftersom de anställda kontinuerligt pratar med dem om vilka regler om 



16 
 

respekt som gäller. Det måste också få ta tid innan människor inser att de kan låna lokaler 
och böcker eller bara komma till Bibblerian. Lite invänjning krävs, barnen har inte tagit 
över helt. När medborgarvärd 1 själv var barn var han aldrig på något bibliotek. Han tror att 
inställningen handlar mycket om ens familjs kulturtillhörighet. Hans fru från Rumänien 
älskar bibliotek, det är jätteviktigt för henne. Själv kom han från ett litet samhälle i Iran och 
hade med sig vissa värderingar hemifrån, det var ovant och främmande att använda 
bibliotek. 
Redan innan Bibblerian öppnade hade ett bibliotek länge efterfrågats av invånarna i 
Hässelby-Vällingby, efter att det tidigare i Hässelby strand lades ned. Då 
stadsdelsförvaltningen fick in många önskemål om ett bibliotek väcktes idén om att ha olika 
verksamheter av olika aktörer i samma hus. Enligt Bibblerians projektledare räcker inte 
enbart bibliotek som mötesplats. Stadsdelsförvaltningen ansåg sig kunna skapa en bättre 
mötesplats för invånarna än bara ett bibliotek, där olika förvaltningar samverkar. Detta för 
att de jobbat länge, de har grunder för sina tankar om vad som behövs menar hon.  
 
Intervjuer och intryck 
Förutom ovanstående intervjuer åkte jag en måndag, den 28/4, till Bibblerian. Jag var där i 
två timmar mellan ca kl. 13:15-15:15. Jag frågade vad människorna gjorde där och hur de 
definierar begreppet trygghet.  
I början av mitt besök på Bibblerian möttes jag av en relativt hög medelålder. Alla jag 
pratade med under de första 45 minuterna var över 50 år. Folk kom och gick hela tiden. Vid 
tretiden började det droppa in folk i alla åldrar. De yngsta var i nioårsåldern och den äldsta 
91 år. Studierummet fylldes av unga tjejer som satt koncentrerat och pluggade. I 
soffgruppen vid entrén/receptionen satte sig några äldre och läste tidningar. Inne i 
biblioteksdelen var det även mer folk som vistades. Hela tiden var där en väldigt blandad 
grupp människor sett till kulturell tillhörighet och ursprung. Förutom att medborgarservice 
hjälpte människor med problem hölls en skämtsam ton mot personer de kände igen, oavsett 
om de bara skulle låna toaletten en stund. 
Inte en enda av de 18 personer jag pratade med var negativt inställda till Bibblerian, trots 
väldigt spridda anledningar till varför de var där. Anledningarna var allt från uppgivenhet 
över ett ärende om illa skötsel av tandläkaren, till någon som ville tacka medborgarservice 
för hjälpen att få socialbidrag, till några som skulle studera/låna böcker/bara sitta en stund. 
Kanske finns den negativa inställningen bland de som inte är där, de som jag inte frågat 
eller mött.  
Vad gäller betydelsen av begreppet trygghet fick jag väldigt många svar. Det kan handla 
om att ha en bostad och få ha hälsan i behåll, kravlöshet, att få vara sig själv och vara bland 
vuxna. För någon är det något som skapas tillsammans, för en annan frånvaro av rädsla, för 
en tredje en fungerande ekonomi och känna sig säker i bostaden. Vidare sades det vara då 
man känner sig lugn och icke oroad. Att olika typer av människor kan mötas och få olika 
hjälp efter behov, att alla behandlas lika. Trygghet sades även av de yngre mellan 9-13 år 
vara frihet, att inte vara ensam, att vara med sina vänner. Det föreslogs även vara att få äta, 
sova och känna ekonomisk trygghet. För någon att olika platser ska vara lugna, att där inte 
hänger stora gäng som skapar otrygg känsla.  
 
Summering resultat 
I Hässelby finns Bibblerian, ett samarbete mellan flera förvaltningar med olika aktiviteter i 
samma byggnad med samma entré. Syftet är att öka tryggheten och minska andelen 
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bidragsberoende i stadsdelen samtidigt ska lärandet stimuleras och grupper i utanförskap få 
en vistelseplats. Vidare förväntas den skapa liv och rörelse såväl inne på Bibblerian som på 
torget utanför. 
Stockholms stad ämnar skapa trygghet för boende, arbetande och besökande i alla åldrar 
vid alla klockslag i staden genom förhindrade risker och oönskade händelser. Fokus ligger 
övergripande på minimerandet av risk och rädsla samt skapandet av tillit såväl mellan 
medborgare som mellan medborgare och institutioner. Samt att känslan av att detta görs 
lagom mycket. Rädsla minimeras genom rena upplysta miljöer, brottsförebyggande och 
skapad tillit. Inga speciella strategier för just mötesplatser nämns.  
Vikten av att den som planerar har kunskaper om invånarna det planeras för, påpekas i 
intervjuerna. En som varken är från området eller är påläst tros inte kunna planera särskilt 
bra för medborgarna. Återkommande är att våga och känna tillit som delar av begreppet 
trygghet. Rädsla eller upplevd risk påpekas som motsats. Ur intervjuerna framkommer att 
trygghetsarbete, t.ex. i form av aktiviteter på en mötesplats, kan förebygga kriminalitet och 
att ungdomar hamnar snett. Mötesplatser kan förebygga problem som segregation och våld.  
Bibblerian förväntas lära invånarna visa ömsesidig respekt genom tydliga regler. Det ska 
vara en mötesplats där alla kan trivas. Ur deltagande observation framkommer även att det 
kommer en blandad grupp människor, som är positivt inställd och känner sig välkommen 
på Bibblerian. 
En blandning av folk på mötesplatser är att föredra, homogena grupper kan upplevas 
hotande/exkluderande och stora folksamlingar skrämmer många. Dessutom speglar en 
homogen grupp inte den verkliga sammansättningen i samhället, de som är på mötesplatsen 
lär sig då inte tolerera alla. Att bli sedd av extern part kan göra andra grupper mindre 
skrämmande, därmed kan fler inkluderas/våga vistas på mötesplatsen. I intervju 1 påpekas 
som viktigt att alla grupper kan komma till mötesplatsen även om de inte behöver göra 
samma aktivitet där. 
Ett annat problem anses vara då endast en viss grupp inte lockas till mötesplatsen. Enligt 
intervju 1 kan mötesplatsen antingen anpassas, eller enligt intervju 2 en ny skapas för 
endast den gruppen. Ur intervju 2 framkommer att inställningen till bibliotek kan vara 
kulturellt betingad, varför vissa inte kommer dit.  
Nedan ställs teori mot empiri i en analys. Där diskuteras även konsekvenser mötesplatser 
kan tänkas få både i och omkring sitt område.  
 

Analys  
I analysen ställs den vetenskapliga teorin mot empiri. En del av syftet med rapporten är att 
ta reda på tanken med mötesplatser i stadsplaneringen och hur mötesplatser kopplas till 
trygghet. Stämmer den vetenskapliga litteraturen överens med det som människorna som 
arbetar med mötesplatser tänker och upplever? Om ja/nej, varför? 
 
Trygghet/otrygghet på mötesplatser 
Av ovanstående nämnda tolkningar finns ett återkommande tema för begreppet trygghet. 
Det är viktigt att människor ska känna minsta möjliga rädsla för att känna sig trygga. 
Rädsla förväntas kunna uppkomma då oförutsedda saker sker, på mörka platser, vid 
överfall eller andra typer av brott. Rädsla kan även betyda olika saker beroende på vilken 
ideologisk uppfattning du har. I olika försök till definition av trygghet verkar det också gå 
att utläsa att det är en upplevd känsla. Alltså kan en och samma plats upplevas trygg av en 
person och otrygg av en annan. Återkommande sätt att jobba för ökad trygghet verkar vara 
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att rusta upp områden, få de att se omhändertagna ut och vara upplysta. Dessutom verkar 
många människor i rörelse kunna bidra till upplevd trygghet.  
Även enligt empiriska undersökningar kan trygghet betyda många olika saker och är någon 
individuell upplevd känsla. Det kan vara motsatsen till rädsla, vilket också framkallas 
individuellt. För många kan det handla om ekonomi, boende och området omkring sitt 
boende. Människor kan också känna sig olika trygga i olika sammanhang. Frånvaron av 
rädsla bidrar även till att människor vågar göra saker, som att testa nya saker eller att gå och 
vistas på vissa platser utan att känna risk för konflikt. Ur intervjuer framkommer 
problematiken kring då endast en homogen grupp samlas på en mötesplats. Detta kan 
upplevas hotande av andra, som då inte vågar vara där. Inte heller är det en spegling av den 
verkliga sammansättningen i samhället menar Bibblerians projektledare. Den homogena 
gruppen lär sig inget om olikheter genom att vara på platsen. Istället skapas kanske endast 
sammanhållning i den homogena gruppen. För att öka integration bör troligtvis människor 
blandas vad gäller ålder, etnicitet och ursprung m.m. Finns inte detta på mötesplatsen kan 
den lika gärna bidra till otrygghet genom exkludering av vissa grupper, upplevd hotande 
känsla och segregering. 
 
Mötesplatser för integration 
Medborgarvärd 2 nämner att det är viktigt att kunna hantera olika situationer som uppstår 
på mötesplatser, för att de ska fungera integrerande. Detta då det önskas uppnås 
mötesplatser där ömsesidig respekt visas för varandra. Återkommande i teori och empiri är 
vilka negativa effekter barn kan skapa på en mötesplats som ett bibliotek/Bibblerian. 
Förväntningar på tystnad och lugn i bibliotek kan vara något som barn inte lika högaktat 
eftersträvar eller förstår innebörden av som andra. Detta kan även hanteras av personal utan 
att mötesplatsen förstörs eller hindras i längden. Dock krävs enligt intervju 2 personal med 
spridd kompetens om det finns en stor blandning av människor på platsen för att kunna 
hantera olika situationer. Över tid kan personalen komma till bukt med problem som att 
barn springer, låter och stör andra. Bara de är tydliga med vilka regler som gäller och att 
alla måste visa varandra respekt. Detta torde vara för att då människor känner sig 
accepterade och välkomna skapas en trygg miljö där människor är beredda att interagera 
med och acceptera andra.  
 
Tillhörighet till mötesplats och samhälle 
Även kan trygghet upplevas då det finns tillhörighet. Tillhörighet kan upplevas på många 
olika sätt och kan resultera i såväl, för individen och samhället, gynnande som 
missgynnande konsekvenser. Gynnande tillhörighet kan exempelvis vara studiemiljöer, 
fritidsaktiviteter eller andra forum där konkreta uppgifter och ansvar ges samt en grupp 
människor möts och får chans att knyta an till varandra. Missgynnande kan som Bibblerians 
projektledare beskriver vara tillhörighet till kriminella gäng. Något som en mötesplats med 
rätt ambitioner förväntas kunna hantera och arbeta mot genom att tillhörighet på 
möteplatsen erbjuds istället.  
Madanipour skriver att då människor möts kan toleransen öka och potentiella konflikter 
minska. Orsaker till otrygghet i form av våld och segregation är ofta okunskap och rädsla 
vilket Ytterstadsutvecklingens projektledare menar kan motverkas av en mötesplats. Att 
mötesplatserna återkommande förväntas bidra till bättre demokrati och ökad tolerans för 
olikheter, kan te sig motsägelsefullt då grupper som upplevs annorlunda än vem en själv är 
även föreslås kunna upplevas hotande. Mötesplatser i sig kan inte säkerställa automatisk 
tolerans. Enligt intervju kan anställda på mötesplatsen dock arbeta för att ömsesidig respekt 
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visas, att toleransen ökar i slutändan. På så sätt kan antagligen med mötesplatsen 
åstadkommas att människor känner tillhörighet och därmed trygghet.  
Intressant är hur mötesplatser bör hanteras då en viss grupp inte känner tillhörighet till en 
mötesplats skapad för att locka alla i samhället. Risken finns t.ex. att bibliotek eller 
mötesplatser som Bibblerian lockar få i gruppen unga vuxna. Vilket medborgarvärd 1 
påpekar då han nämner att människor i 21-årsåldern inte har någon naturlig mötesplats i 
Hässelby och ett bra fik de kan gå till istället kanske saknas. Bibblerians projektledare 
menar istället att de bör försöka undersöka vad som lockar unga vuxna, så att även dem 
kommer upp till Bibblerian. För att uppnå målen om en mötesplats för alla låter den senare 
idén som en bättre. Detta då utveckling och anpassning av mötesplatsen symboliserar att 
alla inkluderas eller att försök görs för att inkludera alla. Fungerar detta inte kanske en 
andra mötesplats är bättre än att det inte finns någon miljö alls skapad för gruppen 21-
åringar. Problemet med ett fik är att det är en privat mötesplats, det är öppet för den som 
kan betala. Ett fik precis i anslutning till ytterligare mötesplats kan vara en kompromiss. 
Detta öppnar för att fler känner sig välkomna samt att även gruppen unga vuxna rör sig 
precis där de andra i stadsdelen är. Annars kvarstår problemet att inte hela samhället 
speglas på mötesplatsen så att toleransen grupperna emellan kan öka.  
Vidare nämns även i empiriska undersökningar vikten av att service finns samt vetskapen 
om vilken service en har rätt att få av samhället. Något som även nämns av Schulz et al. 
som menar att det är viktigt att servicen finns nära, på praktiska platser som upplevs trygga. 
Detta skulle kunna bero på att det påverkar individens känsla av tillhörighet till samhället, 
vilket då påverkar trygghetskänslan. Saknas vetskap om och tillgång till service, har 
individen endast sig själv att lita på för att lösa olika situationer. Finns fler möjligheter när 
det krisar blir upplevelsen troligtvis tryggare. 
 
Mötesplatser ur ekonomisk aspekt 
Mötesplatser kan enligt Madanipour även bidra till stimulerad ekonomi, genom att ny 
uppmärksamhet lockas till städer av kapitalmarknaderna. Mötesplatser ska upplevas 
inkluderande, således skapas en trivsam stad och därmed ett starkt varumärke för staden. 
Här kommer ett ekonomiskt perspektiv in, som kan motivera förvaltningar att sträva efter 
att skapa mötesplatser. På samma gång kan den möjliga ekonomiska lönsamheten förrädiskt 
ta över fokus från att andra värden huvudsakligen ska uppnås. Som nämns i teorin finns 
både allmänna och privata mötesplatser. På de privata är det ägaren som bestämmer vem 
som får komma in. Lockas enbart kapitalmarknader till en plats, blir i slutändan de enda 
mötesplatserna för dem med pengar. Något icke hållbart exempelvis i en stadsdel där det 
finns många unga vuxna som är bidragsberoende. Kapitalmarknaderna riskerar då jaga bort 
den ursprungliga befolkningen vid sitt inflyttande. Med detta sagt att då har inte problemen 
lösts, utan endast flyttats till annan plats. Inte heller är det säkert att mötesplatserna lyckas 
bidra till trygghet om endast människor med pengar anses välkomna. Visserligen får 
människor chansen att mötas, se vissa olikheter och tolerera de som är där men åter 
uppkommer problematiken kring att inte hela samhället speglas. Mötesplatsen kan då verka 
exkluderande och segregerande istället för tvärtom. Att sammanhållningen stärks inom en 
mindre grupp är inte detsamma som att integrationen i hela samhället ökar.  
 
Skapa mötesplatser för invånarna 
Både inom vetenskapen och empiriskt lyfts det fram som viktigt med kunskap om 
invånarna i en stadsdel då omgivningarna planeras. Detta tolkas som att det inte finns en 
paketlösning som fungerar överallt. Kunskaper om vad och vilka olika grupper av 
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människor som finns på platsen kan forma mötesplatsen efter invånarnas behov och 
förutsättningar. Medborgarvärd 2 nämner att uppfattningen om biblioteket kan ha att göra 
med vilken kultur ens familj kommer ifrån. Detta kan vara en av anledningarna till varför 
det är viktigt med kunskaper om vilka det planeras för i ett område. Skapas en mötesplats 
där mer än hälften av invånarna har inställningen att de inte tänker gå dit blir det svårt att 
lyckas med andra mål om integration, ökad tolerans och trygghet.  
Förutsätts att inställning till en mötesplats är kulturellt betingad blir det alltså svårare att 
locka vissa grupper till biblioteket, som har en viss inställning p.g.a. etniskt, ekonomisk, 
religiös eller nationell tillhörighet. Stockholms stad anser det viktigt att skapa tillit mellan 
medborgare och stadsdelsförvaltning genom fortlöpande dialog och förbättrande åtgärder. 
Kanske behövs tidig informering och invänjning av bibliotek för barn i skolan. Kanske 
fungerar en lösning som Bibblerian som kan locka på fler sätt än ett klassiskt bibliotek gör. 
Skapas en mötesplats för alla invånare i en stadsdel är det även viktigt att säkerställa att de 
faktiskt förstår och känner att alla välkomnas. Endast tanken om att det ska vara för alla 
räcker inte. 
 
Fler åtgärder än mötesplatser för skapad trygghet 
Återkommande i både teori och empiri är att mötesplatser kan bidra till ökad integration i 
samhället, vilket ses som eftersträvansvärt. Enbart mötesplatser räcker inte enligt 
projektledaren för Bibblerian och Ytterstadsutvecklingen, men utgör en del i större projekt 
och sammanhang inom stadsplanering. Det större sammanhanget kan enligt Lilja & Pemer 
vara att det måste börjas med att skapa förutsättningar för integration vid bostadsbyggandet 
i ett område. Det verkar syftas till att det krävs mer blandning i staden för att få fungerande 
grannskap. Detta genom att skapa ett blandat bostadsbestånd. När mål om att blanda 
befolkningen lyckats är chansen större att lyckas blanda många olika människor på den 
lokala mötesplatsen. Därmed fås en mer rättvis spegling av samhället och förhoppningsvis 
vänjer sig människor vid och förstår olikheter.  
Vad gäller Bibblerian som mötesplats har även den skapats utan att anses vara enda lösning. 
Den ingår i ett större projekt med fler åtgärder för att öka tryggheten i området. I projektet 
ingår inte blandat bostadsbestånd men istället medborgarvärdar och arbete med belysning 
m.m. I intervjuer påstods även att förutom att människor kommer till mötesplatsen 
Bibblerian förväntas det bli mer rörelse och omsättning av människor även på torget utanför 
som är en annan mötesplats. Att skapa liv och rörelse kan vara ett annat sätt att skapa 
trygghet. Flera åtgärder används alltså som medel för att uppnå vissa specifika mål, som 
ökad trygghet. 
 
Vem är mötesplatsen för och vilka kommer? 
Förutom att det på bibliotek tillåts låna böcker nämns i Carlsson & Perssons rapport att det 
även är viktigt ur en social aspekt. Det är en plats som är gratis att vistas på och öppen för 
alla. Dessutom anses biblioteket stå för demokrati och vara opartiskt. Bibliotek skulle 
kunna bli viktigare och viktigare då den utvecklade tekniken gör att människor överlag inte 
måste mötas fysiskt som förr. Därmed blir även de offentliga platserna färre än tidigare i 
samhället. De platser som finns är allt oftare anpassade för endast en viss typ av aktivitet 
som måste utföras. Biblioteken kan vara en av de sista platserna i samhället som är öppen 
för alla. Kanske är det därför de anses så viktiga och önskas av invånare då de fattas i en 
stadsdel.  
Såväl Bibblerians projektledare som stadsdelsförvaltningen anser inte att enbart ett 
bibliotek är tillräckligt som mötesplats. Stadsdelsförvaltningen tror sig ha skapat en bättre 
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typ av mötesplats i och med skapandet av Bibblerian. Här är tanken att såväl barnfamiljer 
och ungdomar som socialt utsatta och äldre ska mötas. Vilket inte är en omöjlighet på ett 
bibliotek. I Bibblerian vistas dock människor med mer varierade ärenden vilket borde 
kunna locka till sig fler olika typer av människor. De är inte bara välkomna, de dyker 
faktiskt också upp på mötesplatsen. Detta kan göra stor skillnad.  
 

Diskussion 
Nedan följer en diskussion som leder fram till ett antal slutsatser. Tanken är att slutsatserna 
ska svara på de frågor som inledande ställdes upp i syftet för uppsatsen.  
Av ovanstående analys kan vi komma fram till att trygghet återkommande beskrivs som en 
upplevd känsla som har rädsla som motsats. Vad rädsla uppstår ur anses ofta individuellt 
men för många finns det likande faktorer som kan påverka upplevd rädsla. Dessa är 
exempelvis stora homogena grupper som hänger på en plats. Intressant är att i teorin 
eftersträvas liv och rörelse som ett positivt värde som gör att mötesplatser upplevs trygga. 
Samtidigt framkommer problematiken kring att stora folksamlingar, beroende på dess 
sammansättning av människor, kan skrämma folk. Enbart liv och rörelse är kanske ett för 
brett begrepp för att beskriva vad som ämnar skapas för att uppnå trygghet. Liv och rörelse 
av en blandad befolkning stämmer bättre med intryck tagna ur både teori och empiri. 
Vidare framkommer även ur empirin att en plats kan upplevas tryggare då människor 
upplever sig sedda av en extern part, som medborgarvärdar. Kanske blir mötesplatsen som 
tryggast då den präglas av liv och rörelse av en blandad befolkning under uppsikt av extern 
part.  
Allmänna mötesplatser verkar skapas för alla. Dock är det osäkert om alla sedan känner sig 
välkomna eller trygga på mötesplatsen, detta framstår vara något som inte kan säkerställas.  
På grund av olika faktorer kan en eller flera grupper känna sig exkluderade. Medel för att 
arbeta kontinuerligt med att främja värden som är tänkta att uppnås med mötesplatsen kan 
vara att ha anställda som tydligt visar vilka regler om respekt som gäller.  
På privata mötesplatser välkomnas de som ägaren godkänner. Dessa blir då exkluderande 
för vissa grupper av människor, och verkar inte för de värden om integration och ökad 
tolerans som framkommit kunna bidra till trygghet i en stadsdel. Exempelvis är ett fik en 
privat mötesplats där du i huvudsak är välkommen om du kan betala för en fika. Kan du 
inte det så får du inte sitta där. En sådan mötesplats bör fungera illa i en stadsdel där målen 
är att arbeta för bättre trygghet och minskad andel bidragsberoende. Ett fik har rimligen inte 
bidragsberoende med väldigt lite pengar, som största kundkrets. Integration och visad 
tolerans förväntas uppnås som bäst då en så verklig spegling av samhället som möjligt finns 
på mötesplatsen, då alla tänkbara olikheter är representerade. Att alla tänkbara grupper ska 
kunna representeras framstår möjligen som ett utopiskt sätt att tänka. Dock kanske det är dit 
planerare bör sträva, varför mötesplatsens funktion ständigt bör analyseras och utvecklas 
för att kunna bli bättre.  
Att först sätta upp det mål som ämnar uppnås och sedan använda mötesplatsen som medel 
för det framstår mer rimligt än att förlita sig på att mötesplatsen i sig automatiskt bidrar till 
att samhällsmål uppnås. I analysen återkommer för olika teman att en mötesplats i sig inte 
kan räknas med att lösa problem automatiskt. Mötesplatsen som koncept är alltså inte direkt 
applicerbar på områden med olika sociala utmaningar. Stadsplanerare bör kanske därför 
sätta sig ner och tydligt ta fram vissa värden som är viktiga att arbeta med i just det område 
som planeras för. Skapas sedan en mötesplats kan den på olika sätt bidra till en positiv 
utveckling som uppfyller målen. Men utan tydliga mål är det inte säkert att mötesplatsen 
gör önskad skillnad, den kan lika gärna bidra till en rad oönskade effekter.  
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Nedan diskuteras konsekvenser mötesplatser och synen på dem kan tänkas få både i och 
omkring sitt område. Kan de ibland upplevas exkluderande? Hur påverkar mötesplatsen då 
människor inte känner sig välkomna? 
 
Mötesplatsers konsekvenser 
Tanken med mötesplatser verkar vara att skapa trygghet och därmed motverka rädsla. I 
teorin verkar mötesplatsen i sig förväntas fungera som lösning. I framtiden bör dock 
eventuellt mötesplatser som planerats för att bidra till trygghet följas upp och förändras om 
där inte uppkommer liv och rörelse av en blandad befolkning fastän uppsikt hålls av extern 
part. 
Såväl i Lilja & Pemers text som i Tunströms och Schultz et al., antyds att det finns flera 
typer av mötesplatser, inte enbart de som uppfyller målen för staden. Tunström resonerar 
om de bortglömda platser i staden som ignoreras som mötesplatser. Det som talas om inom 
stadsplaneringen är oftast enbart de mötesplatser som är och upplevs goda för samhället 
som finns i innerstaden. Om en mötesplats tas i anspråk av en viss homogen grupp kan den 
lika snabbt verka exkluderande och segregerande för andra människor som en mötesplats 
kan bidra till ökad integration om den fungerar som önskat.  
Begreppet mötesplatser bör kanske breddas till att gälla även de utsatta områden som inte 
riktigt planerats bli mötesplatser men blivit det ändå. Därför kan det vara viktigt att låta 
planeringen genomsyras av vilka värden som egentligen ska uppnås i området, likt hur 
Stockholms stad resonerar. Stockholms stad verkar inte ha en särskild policy för just 
mötesplatser men i sitt trygghets- och säkerhetsprogram framgår att de vill uppnå vissa 
värden. De siktar även på att bejaka de värden som önskar uppnås av befolkningen istället 
för att göra allt för stora trygghetssatsningar. Mötesplatser kan inte förväntas lösa problem 
av sig själv, med tanke på att de då lika gärna kan bidra till oönskade konsekvenser. Med 
denna vetskap kan hända att utformningen och genomförandet av mötesplatsen och dess 
funktioner blir annorlunda när de väl planeras. Dessutom uppmärksammas kanske även de 
områden som från början inte var tänkta att bli mötesplatser, som blivit det på ett oönskat 
sätt, då det tittas på värden som behöver genomsyra en stadsdel. Finns en trevlig möteplats i 
ett område där det också finns tre andra mörka gränder där överfall/brott ständigt sker 
nattetid har planeringen ändå misslyckats. Dessa gränder bör också räknas som 
mötesplatser eftersom människor uppenbarligen möts där, men de bidrar definitivt inte till 
mål om ökad trygghet.  
Väljer planerare att blunda för problem, stannar de antagligen på tillhörande plats. Väljs 
istället att se problemen kan platserna och hur människorna lever och verkar på dem 
förändras. Dessutom kan antas att en mötesplats inte automatiskt är god och upplevs god av 
människorna. Inte heller gemensamhetskänslan kommer automatiskt. Kanske finns förutom 
specifika negativa mötesplatser även vissa mötesplatser som bara av en del personer 
upplevs negativa. Där en homogen grupp tagit platsen i anspråk och andra grupper ej 
välkomnas. Om mötesplatser diskuteras som något som gäller såväl de i kategorin önskade 
som oönskade får eventuellt planerare upp ögonen för att mötesplatser i sig inte är en hel 
lösning då det önskas uppnås trygghet. Därmed kan fler åtgärder i kombination med 
mötesplatser och dess skapade konsekvenser göra att områden utvecklas som önskat.  
 

Slutsatser 
Slutsatserna blir att tanken med mötesplatser oftast är att de ska vara för alla och upplevas 
inkluderande. På sådana platser kan integration, tolerans och trygghet skapas. Det finns 
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mötesplatser som endast är för vissa grupper och där endast en viss typ av aktivitet utförs. 
Dessa framstår dock inte kunna uppnå värden om ökad tolerans och integration och därmed 
trygghet som ofta diskuteras i relation till mötesplatser. Stockholms stad har ingen särskild 
strategi för mötesplatser men arbetar med trygg- och säkerhetsfrågor, att det ska finnas tillit 
medborgare emellan samt mellan medborgare och institutioner. För att uppnå detta kan 
mötesplatser vara ett medel som fungerar men bör eventuellt inte räknas som enda medel 
för att öka trygghet i en stad/stadsdel. Vilka som kommer till mötesplatser beror mycket av 
omständigheter runt omkring, som vilka som bor i området. Kanske börjar skapandet av 
den bästa mötesplatsen i arbetet med bostadsintegrationen. Integreras bostäderna kan vi 
antagligen mer naturligt få en mix av människor sett till kön, ålder, kulturtillhörighet m.m. 
på mötesplatserna i området. 
I Hässelby-Vällingby har målet med Bibblerian varit att skapa en mötesplats för alla, som 
även lockar alla. Detta kan förhoppningsvis få ökad trygghet som konsekvens om det 
fortlöpande arbetas med utveckling av mötesplatsen. En mötesplats kan lika gärna bidra till 
oönskade konsekvenser på flera olika sätt, som att en grupp tar övervägande plats, vilket är 
viktigt att kontinuerligt jobba emot genom tydliga regler om respekt.  
Mötesplatser kan på flera sätt upplevas exkluderande, t.ex. då en homogen grupp tar en 
plats i anspråk eller då bara en viss grupp känner sig välkommen eller har en annorlunda 
inställning till platsen. Detta kan påverka integrationen och toleransen och därmed 
tryggheten i staden då inte hela samhället representeras. Därmed kan en mötesplats lika 
gärna bidra till oönskad utveckling av ett område.  
Stadsplanerare bör tänka på att mötesplatser som koncept inte är färdigkonstruerade då de 
är fysiskt skapade i ett område. På stadsdelsförvaltningar krävs en diskussion om vilka 
värden som önskar uppnås i området då planeringen börjar. Detta för att sedan bättre kunna 
utnyttja olika medel, som mötesplatser, i strävan att uppnå dessa mål som satts upp. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
Vad är tanken med Bibblerian? 
Hur väl tror du att den fungerar som mötesplats i perspektiv till de mål som fanns när man 
startade arbetet med projektet Bibblerian? 
På vilket sätt tror du att Bibblerian kan bidra till ökad trygghet i och omkring Hässelby 
gårds centrum? 
 
Trygghet: 
Vad är det för dig? Vad betyder begreppet? 
Kan det vara olika saker i olika områden och för olika personer?  
 
Tanken med mötesplatser i stadsplanering: 
Hur väl och på vilka sätt tror du Bibblerian kan möta de mål man har med 
Ytterstadssatsningen i stort?  
 
Kunskapen om de närboende och efterfrågan av mötesplats i området: 
Är det viktigt att ha kunskaper om vilka som bor i området och vad de kan tänkas efterfråga 
när man planerar en mötesplats? 
Vet alla om att en mötesplats efterfrågas innan den är där? Vilka är det som i förhand 
efterfrågar den?  
Vilka påverkas mest av mötesplatsen när den är där? 
 
Negativa platsers bidrag till otrygghet: 
Vilka sorts platser tror du kan vara negativa mötesplatser? Negativa för vem? 
 
Bibliotek som mötesplats: 
Varför är just en sådan miljö passande tror du? 
 
Är det något du upplever svårt med mötesplatser och planeringen av dem?  
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