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Abstract 
Cities and their embedded possibilities for social interaction and meetings between its 
citizens, amongst other things, keep on fuelling the accelerating urbanisation, which is 
apparent in many parts of the world. Having well planned public places is no longer 
just important for the social sustainability of a city, but in an ever more globalized 
world they are a vital part of determining whether a city will be able to compete with 
others for potential new dwellers and workplaces. The purpose of this paper is to get a 
better understanding of how the planning for public places and other places where 
people have the possibility to socially interact can take place in urban areas. Several 
theories, considering what a public place is, how the concept of how we meet in urban 
areas has changed with new technology, and how public places can be planned for 
flexible and long time durable public places. These theories are later applied to the 
case study area Annedal, Stockholm. The case study shows that the planners thru an 
ambitious effort to collect information from dwellers and thru an active planning 
throughout the process has resulted in a broad spectra of potential places for social 
interactions in Annedal. In some places the citizen’s participation in the process has 
been too influential, which have resulted in less successful places. The planning of 
public places in Annedal has been affected by as separate events as the saving of an 
allotment area to the passing away of Swedish author Astrid Lindgren. Some of the 
public places planned have a good possibility of being successful once the whole area 
is built, while others seem to have been built mainly for other reasons then to be well 
functioning public places. 
 
Keywords: Public Places, City Planning, Urban Development 
English title: Planning public places in an urban environment – Case study of 
Annedal, Stockholm 

Sammanfattning 
Städer och deras möjligheter till kontakt och möten mellan människor fortsätter att 
locka folk och vara en viktig anledning till en allt mer accelererande urbanisering i 
många delar världen över. Att ha välplanerade mötesplatser i ett område är inte längre 
bara viktigt för ett samhälles sociala sammanhållning, utan i en allt mer globaliserad 
värld utgör de även en avgörande beståndsdel i städernas konkurrerande om 
potentiella boende och företagsetableringar. Syftet med denna uppsats är att öka 
förståelsen för hur planeringen för mötesplatser kan ske i nybyggda urbana områden. 
Flertalet teorier kring exempelvis vad en mötesplats är, hur detta begrepp har 
förändrats över tiden, hur planering kan ske för att få som resultat mötesplatser som är 
flexibla och fungera över lång tid sammanställs och tillämpas därefter på ett 
fallstudieområde. Fallstudien av Annedal visar att man från planerar-håll genom ett 
ambitiöst informations-insamlande från boende och ett aktivt planerande under 
processens gång fått som resultat ett brett spektrum av potentiella mötesplatser i 
området. På vissa platser har medborgarinflytandet tagit väl stor plats. Planeringen för 
områdets mötesplatser har påverkats av så skilda aspekter som ett koloniområdes 
bevarande och Astrid Lindgrens död. Vissa av de planerade mötesplatserna har 
potential att fungera bra när området är färdigställt, medan andra tycks vara byggda 
för i huvudsak andra anledningar än att fungera som just mötesplatser.   
 
Nyckelord: Mötesplatser, Stadsplanering, Annedal 
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Inledning 
Den typiska torgbesökaren beskrivs av en planchef i Stockholmsregionen som ”En 
pendlande, duv-matande, frukt- och blomälskande skejtare i 67-årsåldern. Denna har 
viss förkärlek för nattbad i fontäner och är dessutom nybliven förälder, med barn som 
har påbrå från alla kontinenter.” Detta citat tycker jag väldigt väl lyfter fram delar av 
problematiken som finns med att planera platser för möten i det offentliga rummet, 
vilket enligt definition ska vara tillgängligt i samma utsträckning för samtliga 
medborgare, och dessutom gärna kunna anpassa sig och fungera över en längre tid. På 
visionsbilder och i områdesprogram så lockar samtliga offentliga platser stora 
mängder besökare, vilket tyder på att känslan av att ha dessa populära offentliga rum i 
sin närmiljö är viktigt för bostadsköpare.   
 
Allt fler väljer att bosätta sig i städer – och tillgången till de möten och utbyten som 
staden möjliggör är en viktig anledning till detta val. Många skulle säga att dessa 
möten mellan olika grupper och tankesätt är själva kärnan i vad som driver 
innovationer i ett samhälle framåt och därför är urbaniseringens viktigaste biprodukt. 
 
Hur skapas man då dessa fantastiska mötesplatser? Hur ser planerings-processen ut? 
Vilka miljöer gillar folk? Vet de ens det själva? Detta kommer den här uppsatsen att 
handla om. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och få insikt i hur planering kan ske för 
mötesplatser i nybyggda urbana områden. För detta så görs en fallstudie av stadsdelen 
Annedal, vilken ligger på gränsen mellan Stockholm och Sundbyberg. Denna 
fallstudie sker med utgångspunkt i ett antal teorier kring mötesplatsers funktioner, 
vilka olika typer av mötesplatser som det kan planeras för samt på vilka sätt de bör 
utformas för att fungera väl. 

Disposition 
Efter en beskrivning av metodvalet så inleds arbetet med en teoridel. Till denna del 
har främst litteraturstudier, men även föreläsningar legat till grunden. Teoridelen 
börjar med en sammanställning av vad själva begreppet mötesplats innebär, hur detta 
begrepp har förändrats över tiden samt mötesplatsers för- och nackdelar. Efter detta så 
beskrivs vilka förutsättningar olika mötesplatser har att fungera över tid. Slutligen så 
beskrivs hur platsers kvalitéer kan analyseras och användas i planeringen i stor och 
liten skala, samt några viktiga attribut som mötesplatser har enligt den använda 
litteraturen.  

Efter teoridelen så följer empiriska studier, där intervju, platsbesök och plandokument 
har legat till grunden. Därefter så samkörs teori och empiri i en analys, där försök görs 
att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Metod 
Olika metoder finns när empirisk samhällsvetenskaplig forskning bedrivs. Den mest 
idealistiska av dessa beskrivs i av Ahrne & Svensson (2011) som insamling av data, 
där data liknas vid blommor vilka forskaren plockar för att sen ta hem och organisera 
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och dra slutsatser ifrån. Ett problem med denna syn är att forskaren oundvikligt 
kommer att påverka resultaten, exempelvis genom att välja en specifik rutt längst 
vilken blominsamlingen sker, eller för att ta det ett steg närmare det uppsatsen faktiskt 
handlar om: valet av vilka teoretiska perspektiv, vilka intervjufrågor, intervjuobjekt 
osv. som används i uppsatsen kommer alltid att påverka studiens utfall.  
 
För att en uppsats ska uppfattas som trovärdig och ha ett vetenskapligt värde så är det 
därför viktigt att den är empiriskt underbyggt och att analysen inte endast bygger på 
godtyckliga metodval. (Ahrne & Svensson, 2011) På grund av detta har jag i 
uppsatsen valt att ta grund i litteraturstudier av välkända författare inom public 
places-genren, exempelvis Jan Gehl och Matthew Carmona. Genom denna teori så 
introduceras ämnet, samt de begrepp och teorier som senare kommer vara med i 
analysen. När detta är gjort så appliceras dessa på fallstudieområdet Annedal. För att 
få en djupare inblick i planeringen av Annedal än vad plandokumenten kan erbjuda så 
utfördes även en intervju med Daniel Larsson, som arbetade som Samordnande 
Arkitekt för Annedal i program och planeringsskede mellan 2004-2013. För att 
strukturera arbetet är uppsatsen indelad i ett antal frågor som jag ville ha svar på: 
 

• Vad är en mötesplats?  
• Hur har mötesplatser förändrats över tid? 
• Varför är mötesplatser viktiga? 
• Vilka argument finns mot planering av mötesplatser? 
• Hur fungerar mötesplatser över tid? 
• Vad karaktäriserar en attraktiv mötesplats? 
• Vilken typ av offentligt liv har det planerats för i Annedal? 

 
Det finns flera anledningar till varför just Annedal har valts som fallstudie-område. 
En av dessa är områdets lokalisering – relativt stadsnära och i anslutning med tidigare 
bebyggelse – vilket möjliggör att se hur området förhåller sig till denna. Området är 
ganska så stort, med ungefär 5000 boende när det är färdigbyggt, vilket enligt mig bör 
vara en tillräcklig folkmängd för att motivera planerade mötesplatser i området. 
Stadsdelen har många (21st) olika byggherrar, vilket gör frågan om vad som planerats 
i de offentliga miljöerna mellan husen extra intressant. Dessutom var området värd för 
Bomässan 2012, vilket gör att många byggbolag tar möjligheten att visa upp sig lite 
extra, något som får till följd att ”det senaste” inom stadsplanering implementeras i 
större utsträckning än vanligt.  

Avgränsningar 
Mötesplatser finns i flera olika former, exempelvis både fysiska och digitala. 
Uppsatsen har den fysiska miljön i fokus. I och med att Annedal fram till år 2016 är 
en miljö under uppbyggnad så sker på-plats-analyser givetvis endast utifrån den 
miljön som faktiskt var byggd vid besökstillfällena. För att komplettera bilden av hur 
området kommer vara när det är färdigt så används plandokument och en intervju med 
Annedals samordnande arkitekt.  
 
Många tjocka böcker och avhandlingar har skrivits inom ämnet mötesplatser, där ett 
brett spektrum av infallsvinklar och aspekter har tagits upp. Detta gör det svårt att få 
med en heltäckande och rättvis bild i detta kortare format. På grund av detta stora 
utbud så har jag tvingats vara kraftigt selektiv kring vilka delar som tagits med i 
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analysen och försökt begränsa dessa till de aspekter som flera av de utvalda 
författarna nämner. Hade andra faktorer tagits med så hade givetvis analysen och 
slutsatsen kunnat se annorlunda ut.  

Vad är en mötesplats? 
Begreppet mötesplats kan definieras på flera olika sätt. I sin vidaste tolkning så skulle 
det kunna innefatta alla platser där människor möts, dvs. allt från matbutiken till 
tunnelbanan – eller eventuellt på ett café. Den som stått inklämd på en buss under 
morgonens rusningstrafik vet dock att denna typ av miljöer knappast erbjuder en 
särskilt inspirerande eller behaglig form av möten.  
 
Patsey Healey, professor emeritus i stadsplanering på Newcastle University väljer att 
skilja mellan platser där man vistas (places for dwelling) och platser där man ska 
träffas på (places for encounter). En typisk plats att vistas på är bostaden eller arbetet, 
dvs. privata eller halv-privata platser där man har behov av att vara. En typisk plats att 
träffas på är exempelvis ett café eller ett torg, dvs. offentliga eller halv-privata platser 
dit folk till viss del går av sociala skäl och inte endast för att de måste. (Adams & 
Tiesdell, 2013) 
 
För att tydliggöra begreppet mötesplatser något så tar Carmona (2010) hjälp av Ray 
Oldenburg, som skrivit boken ”The great good place: Cafe’s, coffee shops, book 
stores, bars, hair salons and the other hangouts at the heart of a community”. First 
places är enligt Oldenburg hemmet, second place är arbetsplatsen och third places är 
de platser som utgör grunden för en social gemenskap i ett samhälle. En central tes i 
boken är att för att ha ett gott vardagsliv så måste det finnas en balans inom de tre 
delarna hemma-liv, arbetsliv och socialt liv. För att en plats ska kvalificeras som ett 
fullgott ”third place” så bör följande kriterier (med flera) stämma in: 

• Det är gratis eller billigt att få tillträde till platsen, inget medlemskap krävs 
• Folk kan komma och gå som de vill, inga krav på ekonomisk eller social status 

ställs 
• Platsen är öppen under stora delar av dygnet 
• Platsen är tillgänglig inom gångavstånd för många 
• Platsen har många återkommande besökare 
• Platsen är välkomnande och bekväm att vistas på 
• Platsen möjliggör möten med både nya och gamla bekanta 
• Mat och dryck är viktigt, men inte avgörande 

 
En offentlig mötesplats ska enligt definition vara tillgänglig för alla, vilket 
problematiserar dessa third places något, då man som privat ägare har rätt att stänga 
ute oönskat klientel. Denna möjlighet att exkludera folk leder enligt studier av 
stadsplanerings-professorn Tridib Banerjees ofta till att man som privat affärsägare 
risk-minimerar och stänger ute för många istället för att stänga ute för få. (Carmona, 
2010) 
 
Ytterligare en typ av mötesplatser är förstås de nya virtuella mötesplatserna. Genom 
dessa så spelar inte de fysiska avstånden någon roll och inget intresse är för smalt för 
att hitta någon att dela det med. Dessutom så spelar faktorer som socioekonomisk 
tillhörighet en försvinnande liten roll i vilka man kan umgås med. Om man stämmer 
av de krav som Oldenburg ställde på ”third places” så klarar många online-världar av 
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de flesta punkterna. (Carmona, 2010) År 2008 så hade 20 % av alla Stockholmare 
med internet-tillgång kontakt med personer som de lärt känna på just dessa typer av 
mötesplatser. (Regionalplanekontoret, 2010) 
 
En möjlig definition är att en mötesplats är en plats där människor möts och 
interagerar i någon form. Själva mötet och interaktionen med andra utgör för 
individen en dimension av livskvalitet och bidrar även till att stärka den sociala 
sammanhållningen i samhället. (Regionalplanekontoret, 2010) Detta är också den 
definitionen som kommer användas i denna uppsats.  

Hur har mötesplatser förändrats över tid? 
Under de senaste århundradena så har sinnebilden av den typiska mötesplatsen i 
staden för många varit ett torg i en stadsmiljö. Dessa hade ofta som primärt syfte att 
erbjuda exempelvis handel, och det sociala mötet var någonting som kom på köpet. 
Tekniska landvinningar genom åren har dock gjort att folk har ett mindre behov av att 
röra sig ute i de offentliga miljöerna - exempelvis så kan saker som konsumtion, 
inhämtande av information eller underhållning med enkelhet göras i digital form från 
hemmets lugna vrå nu för tiden. Nya kommunikationsmetoder har även gjort att 
många sociala möten som tidigare skedde ansikte mot ansikte nu tar plats framför 
varsin mobil- eller datorskärm istället. (Carmona, 2010) 
 
I detta allt mer digitaliserade samhälle så blir de mötena som inte sker digitalt väldigt 
viktiga för vårt sociala liv, exempelvis menar antropologen Katarina Graffman att 
traditionella fikaplatser komma att bli allt viktigare i framtiden. (Graffman, 2012) 
Oavsett hur sofistikerade och avancerade våra digitala världar kommer att bli så 
menar Henry Shaftoe (2008) att dessa osannolikt kommer fungera som ett fullgott 
substitut för det oförutsägbara vardagslivet som utspelar sig i 360 grader runt 
betraktaren i det fysiska vardagslivet. 
 
Studier av Jan Gehl (2010) i Köpenhamn visar på tendensen att utomhusaktiviteter 
som tidigare skedde i det offentliga rummet nu allt oftare sker i privata och halv-
offentliga sammanhang. Exempelvis så visar Gehls studier att uteplatser på bottenplan 
mellan husen numer spelar en stor roll för folklivet i ett område. I snitt skedde i 
studien, trots uteplatsernas blygsamma storlek, lika många utomhusaktiviteter på 
dessa ytor, där tillgång till hemmets faciliteter och ett bra mikroklimat finns samtidigt 
som möjligheten till kontakt med det offentliga rummet ges. 
 
Mötesplatsernas roll och funktion har även förändrats genom en ökad privatisering 
och kommersialisering av de befintliga offentliga ytorna. Detta kan, som nämnt ovan, 
leda till att folk exkluderas, men det leder även till att nya mötesplatser skapas av 
privata initiativtagare på platser där motsvarande tidigare har saknats. 
(Regionalplanekontoret, 2010) 

Varför är mötesplatser viktiga? 
För att underlätta för läsaren så har texten delats in i tre underrubriker: ekonomiska- 
demokratiska- och sociala aspekter. 
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Ekonomiska aspekten 
En svängning har skett kring vilken typ av miljö som anses vara attraktiv att bo i. Från 
tidigare ideal med lugn och ro och enslighet så efterfrågas idag i större utsträckning 
platser med goda urbana kvalitéer. Även om man inte vill bo precis i det faktiska 
området med dessa kvalitéer så är närheten och tillgången till dessa en viktig faktor 
kring var man väljer att bosätta sig. (Regionalplanekontoret, 2010) 
 
Detta förändrade bosättningsmönster – där ”mjuka” urbana kvaliteter värdesätts mer 
än tidigare, och avsaknad av närliggande jobbmöjligheter kompenseras med ett ökat 
pendlande, gör att städer och områden som besitter dessa goda urbana kvaliteter 
lockar till sig folk, vilket i sin tur lockar till sig företag. Mötesplatser ses även som en 
viktig informell plattform för idéskapande och innovation, vilket är eftertraktat av 
företag. Bland annat på grund av detta så har tillhandahållandet av attraktiva 
mötesplatser blivit till ett konkurrensverktyg städer och kommuner emellan. 
(Regionalplanekontoret, 2010)  
 
En motreaktion mot ekonomiska mätinstrument är den växande rörelse som anser att 
städers framgång inte bör mätas i strikt ekonomiska termer utan snarare i någon form 
av lyckoindex, där lyckliga medborgare är det bästa betyget en stad kan få och det 
man som planerare bör sträva efter. I och med att mötesplatser uppfyller ett för 
människan grundläggande behov av sociala möten med andra personer så kan dessa 
bidra till en lyckligare befolkning. (Shaftoe, 2008) Som tidigare nämndes så finns en 
efterfrågan på marknaden av urbana kvaliteter, vilket innebär att man förstås kan nå 
framgång i bägge måtten samtidigt. 
 

Demokratiska aspekten 
Flera forskare på urbant liv (Lewis Mumford, Richard Sennett och Ken Worpole 
exempelvis) har hävdat att ett väl fungerande offentligt rum är fundamentalt för att 
kunna utveckla det demokratiska samhället. I demokratiska samhällen så har 
offentliga platser ofta varit de platser där invånare har kunnat göra sina röster hörda, 
exempelvis genom demonstrationer eller från Fria talares tribun på Sergels Torg. 
Genom mötesplatser i det offentliga rummet så har den för samhället viktiga 
gräsrotsdemokratin en möjlighet att få grogrund och fäste. Att ha mötesplatser är 
alltså av stor vikt för ett samhälles demokratiska funktion. (Shaftoe, 2008) 
 

Sociala aspekten 
En av de viktigaste funktioner som det offentliga rummet har är att det möjliggör 
sociala möten mellan människor som sannolikt inte hade skett annars. Relationen 
mellan människor och den miljön som de vistas i beskriver Matthew Carmona (2010) 
som en kontinuerlig tvåvägsprocess där människor och samhällen skapar och 
utvecklar platser samtidigt som miljöerna i sin tur påverkar människorna som vistas 
där. Flera olika synsätt finns på samspelet mellan dessa, tre sådana är: 

• Arkitektur-determinism: Det är i grund och botten den fysiska miljön som 
kommer att avgöra det mänskliga beteendet. Tvåvägsprocessen som beskrevs 
ovan är alltså endast en envägs-process i detta fall.  

• Miljömässig possibilism: Folk väljer aktiviteter och beteende utifrån de 
möjligheter som är tillgängliga för dem i en viss typ av fysisk miljö. 
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• Miljömässig probabilism: I en given fysisk miljö så är vissa typer av val och 
handlingar troligare än i andra miljöer.  Exempelvis har studier visat att det är 
större sannolikhet att spontana diskussioner utbryter i sammanhang med 
mindre formella möblemang.  

 
Oberoende på vilket av dessa synsätt som är närmast det egna så är de flesta överens 
om att den fysiska miljön på en plats på något vis påverkar förutsättningarna för det 
sociala livet. Genom de möten som sker i det offentliga rummet så skapas starka och 
svaga band mellan människor, varav de starka ökar det sociala kapitalet och en känsla 
av samhörighet människor emellan, medan de svaga ger nya kontakter, insikter och 
relationer. Bägge typerna är viktiga för människors välbefinnande och ett band som 
börjar som svagt kan sedan transformeras till ett starkt sådant. 
(Regionalplanekontoret, 2010) 
 
Offentliga mötesplatser är dessutom några av de få platserna där medborgare otvingat 
kan stöta på människor med andra normer, beteenden och kulturer än de man själva 
har. Denna så kallade ”sociala friktion” kan i sin tur leda till ett mer tolerant samhälle 
jämfört med om folkgrupper separeras och bor i miljöer med likatänkande med 
samma värderingar som man själva besitter. (Regionalplanekontoret, 2010) Enligt den 
urbana designern Stephen Carr (et al) så är relationen mellan ett gott urbant liv och 
platser för urbant liv ömsesidig, dvs. för att få ett offentligt socialt liv i ett område så 
måste det planeras för det till att börja med. Det finns en risk för en negativ spiral 
kring detta - om det offentliga rummet används mindre så finns mindre incitament till 
att bygga nya platser och underhålla gamla, vilket i sin tur kan leda till än mindre 
användande - och så fortsätter spiralen. (Carmona, 2010) 

Vilka argument finns mot planering av mötesplatser? 

Riskminimerande argument 
Grovt sammanlagda så kan man enligt Carmona (2010) dela in de tidigare nämnda 
synsätten på det offentliga rummets påverkan på samhället i två olika attityder: 

• Positiva attityder: Exempelvis Jane Jacobs och Kevin Lynch. Dessa menar, 
något förenklat, att om det offentliga rummet utformas på rätt vis så kommer 
ett gott urbant liv att komma till följd av detta. Det finns flera likheter mellan 
dessa attityder och Arkitektur determinism som nämndes tidigare.  

• Pessimistiska attityder: Enligt dessa så spelar god design mindre roll. Detta då 
exempelvis trevliga små parker oundvikligt kommer att attrahera folk som 
man inte vill ha dit. Planerare och beslutsfattare med dess typer av attityder 
har ofta en riskminimerande approach till det offentliga rummet, där noll 
folkliv på en plats är att föredra gentemot risken att få dit oönskat folk.  

 

Ekonomiska argument 
Den uppfattade- och den faktiska nyttan av den offentliga miljön sällan är densamma 
för de boende i ett område, vilket gör att investeringen i offentliga miljöer inte alltid 
lönar sig. En förklaring till detta är att de som ska köpa bostaden sällan är fullt insatta 
i vad det är de köper, vilket gör det svårt att värdera olika typer av offentliga miljöer. 
Det kan som boende vara svårt att sätta ett pris på hur mycket mer man är beredd att 
betala för en påkostad offentlig miljö, då detta ses som någonting som bör ingå utan 
extra betalning. Istället vill man gärna ha en påkostad privat eller semi-privat miljö, 
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exempelvis i form av en uteplats. Detta, i kombination med en bostadsbrist där 
kunderna ”måste” köpa det som kommer ut på marknaden, kan resultera i att 
investeringar i de offentliga miljöerna uteblir. (Shaftoe, 2008) Att man av ekonomiska 
skäl skulle välja bort skapandet av attraktiva mötesplatser bygger förstås på 
antagandet att det faktiskt kostar mer att bygga attraktiva miljöer än vad det kostar 
med sämre sådana. Detta kan ofta stämma i själva materialvalen och mängden platser, 
men det behöver inte gälla själva utformningen. (Carmona, 2010) 
 
Välutformade och framgångsrika offentliga platser kan även komma att utsättas för ett 
ökat slitage och till följd av det få högre driftskostnader. Ett exempel på detta är 
projektet Temalekplats i Malmö, där Malmö stad investerade 
stora summor i upprustningen av gamla slitna parker, vilka 
gjordes om till moderna välutformade parker med exempelvis 
Sago- och Afrika-tema. De upprustade parkerna blev väldigt 
populära, med många vunna utmärkelser och stora 
upptagningsområden. Baksidan av denna popularitet var att 
underhållskostnaderna ökade kraftigt, dels pga. slitage men 
även av de numer högt ställda förväntningarna på parkernas 
klass. Trots att parkerna byggdes med god kvalitet så 
beräknades deras livslängd bara vara runt tio år, vilket är 
ungefär en tredjedel så långt som motsvarande, mindre 

attraktiva, parker. (Dempsey, 2014)  

Hur fungerar mötesplatsen över tid? 
Matthew Carmona menar att begreppet Urban design utöver den konkreta 
tredimensionella designen även bör innefatta en fjärde dimension, nämligen begreppet 
tid. Tiden leder till förändringar, och dessa förändringar delas av Kevin Lynch in i två 
typer, rytmiska och progressiva. En rytmisk förändring är repetitiv och baserad på 
naturliga cykler, exempelvis förändringen över ett dygn, alternativt förändringen över 
ett år. De progressiva förändringarna syftar till ett längre tidsperspektiv och innebär 
det ofrånkomliga åldrandet av platser och hur dessa förändras över en längre tid. 
(Carmona, 2010) 
 

Rytmiska förändringar 
Olika grupper i samhället har olika tider på dagen som de är aktiva och verkar på i det 
offentliga rummet. Exempelvis är småbarnsföräldrar och pensionärer ofta ute mitt på 
dagen, medan folk som arbetar kontorstider kommer hem och kan utnyttja det 
offentliga rummet först på kvällen. För att lyckas få mötesplatser som faktiskt 
används under stora delar av dygnet så är det därför av vikt att erbjuda aktiviteter för 
folk som lever olika typer av liv. (Shaftoe, 2008) 
 
Anhängare till det s.k. ”24 Hour City”-synsättet menar att samhället bit för bit håller 
på att lösgöra sig från den naturliga periodiciteten där man är vaken på dagen och 
sover på nätterna. Istället rör vi oss mot en så kallad mekanisk periodicitet, där tiderna 
man är aktiv istället bestäms ”mekaniskt” – exempelvis genom ett schema, kalender 
eller en klocka. Som stöd till denna tes visar exempelvis engelska energi- och 
telefonbolag på ökande användning och förbrukning under dygnens senare timmar. 
(Carmona, 2010) För att fånga upp denna nya typ av användning i det offentliga 

Figur 1. Temalekplats Malmö. 
(Malmö Stad 2014) 
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rummet så skulle det behöva finnas aktiviteter under stora delar på dygnet. Ett 
problem med dessa typer av kvällsaktiviteter i norra Europa är att de ofta är alkohol- 
och mans-dominerande, vilket stänger ute stora grupper av potentiella användare. I 
delar av England har man försökt komma kring det här genom att starta exempelvis 
alkoholfria pubar med kvällsöppet. (Shaftoe, 2008) 
 
Sett till de rytmiska förändringarna över ett år så skriver Jan Gehl (2010) att det är 
extra viktigt för platser med sämre klimat-förutsättningar att faktisk ta tillvara på de 
perioder då vädret möjliggör ett offentligt stadsliv. Exempelvis så har Gehls 
platsstudier i Köpenhamn visat att folk rör sig snabbt och målmedvetet genom de 
offentliga miljöerna vintertid, men låter sig dröja kvar i det offentliga rummet ungefär 
dubbelt så lång tid under det varmare halvåret. Detta, i kombination med färre 
företagna utomhusaktiviteter generellt när det är kallt, kan enligt Gehl förklara varför 
många platser känns betydligt folktommare på vintern än på sommaren.  
 

Progressiva förändringar 
Från det att den första ritningen över ett område skapats tills att samma område 
slutligen rivs så kommer miljön ofrånkomligt att påverkas av exempelvis 
teknologiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar i samhället. Nya platser 
blir gamla platser. Arkitekten Ola Andersson menar att de miljöer som byggs som en 
gång för alltid avslutade verk alltid är bäst på invigningsdagen, men sen har svårt att 
hantera samhällets förändringar, vilket gör att de börjar fungera sämre och sämre med 
tiden. (Andersson, 2012) För att handskas med dessa typer av problem så bör den 
urbana miljön alltid utformas på ett sådant vis att den är öppen för förändring i 
samband med att omvärlden ändras. På grund av samhällets ständiga utveckling så 
vore det naivt att anta att ett designförslag för en plats skulle fungera som en slutgiltig 
lösning. (Carmona, 2010; Shaftoe, 2008) 

Hur kan mötesplatsers kvaliteter analyseras? 
Det finns många olika modeller och teorier som gör anspråk på att kunna förklara hur 
platser faktiskt används, vilket sen kan fungera som underlag när man planerar för 
dessa. Flera av de mest kända beskrivningarna av hur den offentliga miljön fungerar 
är baserade på förstahands-observationer - exempelvis Jane Jacobs, Jan Gehl, William 
H. Whyte och Project for Public Spaces (PPS) har haft detta som en av sina 
huvudsakliga arbetsmetoder. En klar fördel med att observera en plats är att man lär 
sig hur den faktiskt används, till skillnad från hur den i teorin borde fungera. En 
nackdel med denna typ av analyser är att de är väldigt tids- och resurskrävande. 
(Carmona, 2010)  

 

Sociotop-kartor, GIS 
Ett svenskt exempel på hur ett områdes sociala 
kvalitéer kan avgöras och användas något mer 
storskaligt är med s.k. Sociotop-kartor. Metoden 
utvecklades i Stockholm under tidigt 2000-tal för att 
på ett pragmatiskt och effektivt vis kunna identifiera 
vilka viktiga användarvärden som fanns eller 
saknades på platser och därefter använda dessa som Figur 2. Sociotop-karta över Mariehäll innan 

bebyggelsen påbörjades (Stockholm stad 2004) 
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underlag till översikts-, detalj- och områdesplaneringen. Själva metoden går ut på att 
man i fem steg, bland annat expert- och användarvärdering kartlägger olika värden på 
platser. Genom kartläggningarna så har 20 olika värden som uppskattas identifierats, 
exempelvis möjligheten till tystnad, att lätt kunna röra sig genom området, möjlighet 
till lek. En kritik mot denna metod är att den kan vara svår att förstå för icke-experter. 
(Dempsey, 2014) 
 
Ett annat liknande sätt att beskriva vilka aspekter som värderas i det offentliga livet 
ges av landskapsarkitekterna Patrik Grahn och Ulrika Stigsdotter. I sin forskning 
menar de att den svenska befolkningen avgör vilka kvalitéer en offentlig plats har 
genom åtta sensoriska dimensioner, exempelvis utsikt, känsla av frihet, känsla av 
trygghet möjlighet till sociala aktiviteter och rofylldhet. Genom en på-plats-analys så 
identifieras och kvantifieras de olika dimensionerna och slutligen så sammanställs 
dessa i olika former av geografiska informationssystem, GIS. (Dempsey, 2014) 

Vilka attribut har en attraktiv mötesplats?  
I och med att mötesplatser finns i många olika former och med olika ändamål så är 
det svårt att sätta någon precis definition på vad en generisk mötesplats bör ha för 
attribut. Trots detta så finns det givetvis vissa egenskaper som återkommer oftare än 
andra i litteraturen. Jag har valt att ta med de sju attributen som förekom i samtliga av 
de tre huvud-böckerna som använts i teori-delen (Carmona 2010, Gehl 2010, Shaftoe 
2008).   
 

De är mångsidiga 
Traditionellt sett så har organiskt framvuxna städer utvecklats till något av ett 
lapptäcke med blandade aktiviteter och användningar om vartannat. Under de 
modernistiska stadsplanerings-idealens intåg så försvann mycket av denna blandning, 
då olika användning separerades och istället delades in i olika zoner. Till viss del 
finns denna typ av funktionsseparerat planeringstänkande fortfarande kvar, dels pga. 
att det är enklare för byggherrar att bygga på det viset, men även att själva konceptet 
kan vara mer lättförstått och därför enklare att sälja in till potentiella investerare än en 
blandad bebyggelsemiljö. (Shaftoe, 2008) 
 
En plats som erbjuder flera olika typer av aktiviteter och anledningar till att vistas där 
kommer sannolikt att vara aktiv under större delar av dygnet än platser med bara ett, 
eller inget syfte. Jane Jacobs pratade redan på 1960-talet om vikten av ”exuberant 
diversity” i en stad, med vilket hon menade att ett distrikt i en stad bör ha minst två 
primära funktioner, exempelvis som bostad och arbetsplats. (Dempsey, 2014) 
Konsekvensen av att bara planera för en typ av möten kan annars bli att platsen blir 
väldigt monokulturellt dominerad och följaktligen inte uppfyller syftet som en allmän 
mötesplats. (Gehl, 2010) Ett problem som finns med att blanda funktioner med 
varandra i en urban miljö i Sverige menar Annedals samordnande arkitekt Daniel 
Larsson är att Miljöbalken ofta står på de boendes sida i frågor kring störningar – 
även då störningen var känd för de boende innan inflyttning. Detta kan göra det svårt 
att exempelvis planera in ett område för ungdomar eller en pub bredvid bostäder.1  

                                                 
1  Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
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De uppfattas som trygga 
Ännu ett grundläggande mänskligt behov är behovet av trygghet. Människor är 
väldigt duktiga på att snabbt avläsa om en plats är säker eller inte innan beslut tas om 
man vill vistas i miljön eller ej. Om platsen uppfattas som osäker så kan detta leda till 
en självförstärkande process, då osäkra platser används mer sällan, vilket i sin tur kan 
få platserna att kännas än mer öde och 
otrygga. (Shaftoe, 2008)  I de flesta 
samhällena i västvärlden så är tidigare hot 
från olika typer av naturkrafter, exempelvis 
översvämningar, under relativt god kontroll. 
Däremot så finns på många platser en 
stigande känsla av olika former av mänskligt 
hot. Denna typ av känsla kan vara befogad 
eller ej, men resultatet är ändå detsamma – 
om en plats uppfattas som otrygg så undviks 
den om möjligt. (Carmona, 2010) Vad som i 
själva verket uppfattas som otryggt varierar 
givetvis stort mellan män, kvinnor, unga och 
gamla samt från en person till annan, men det är inte någonting som denna uppsats 
har möjlighet att gå in djupare på. 
 
Det finns många teorier kring hur man ska skapa tryggare offentliga miljöer. Vissa 
menar att olika typer av aktiv bevakning med övervakningskameror och/eller 
väktarbolag är det enda som hjälper medan andra teorier, exempelvis från anhängarna 
till ”24 Hour City” menar att man ska befolka det offentliga rummet, då folk i rörelse 
och många vakande medborgar-ögon på gatan i sig avskräcker från att begå brott. 
(Carmona, 2010) Det finns även vissa ”symboliska” sätt att planera så att utomstående 
personer inte ska vistas i området, exempelvis genom att inte tillhandahålla offentliga 
toaletter. (Shaftoe, 2008)  
 

De uppfattas som spännande 
Folk uppskattar generellt trygga, lättförstådda och 
lättnavigerade platser - men platserna ska absolut 
inte vara tråkiga. En av de stora psykologiska 
attraktionerna med en bra mötesplats är att den 
ger en känsla av att den har någonting mer att ge 
än det som omedelbart når ögat vid en första 
anblick. Shaftoe skriver att det inte finns 
någonting tråkigare än en park- eller grönyta där 
man omedelbart kan se och förstå allt som finns 
på platsen. (Shaftoe, 2008)  
 
Den svensk-brittiske arkitekten Ralph Erskine, vars arkitektfirma gjorde stadsplanen 
för Annedal beskriver mötet i bottenplan mellan byggnader och det offentliga som en 
möjlighet att få till en spännande offentlig miljö: ”If the complex is interesting and 
exciting at eye level, the whole area will be interesting. Therefore try to make the 
edge zone inviting and rich in good detail, and save your efforts on the upper floors, 
which have far less importance both functionally and visually.” (Gehl 2010, s.82) 

Figur 3. En väg mellan Annedal och Sundbyberg 
som uppfattas som otrygg kvällstid av vissa 
boende. Foto: Anton Lindberg (2014) 
 

Figur 4. Spännande miljöer längst Bryggpromenaden 
i Annedal. Foto: Anton Lindberg (2014) 
 



 14 

De har mänsklig territorialitet i åtanke 
Territorialitet är en av de mest fundamentala av människans egenskaper. Eventuellt 
kommer den från människans ursprung som jagare och samlare, då det var av stor vikt 
för överlevnaden att markera och hävda revir. I och med att offentliga rum per 
definition tillhör alla så kan detta orsaka problem. Möjlighet bör finnas för att vistas i 
rummet med en närhet till andra människor som står i förhållande till vilken relation 
man har med dessa. (Carmona, 2010) Exempelvis vill man gärna ha ett större fysiskt 
avstånd till någon som man inte känner medan man vill ha möjligheten att sitta nära 
en god vän. Om dessa oskrivna regler om avstånd inte följs - någon sätter sig nära 
bredvid en annan person trots att andra lediga platser finns - så blir resultatet ofta ett 
misstänkliggörande och obekvämhet. När platserna blir mer välbefolkade så 
accepteras det dock att sitta nära andra personer. En annan del av territorialiteten är att 
folk gärna vill ha en plats med utsikt över andra personer utan att själv vara exponerad 
från alla sidor. Detta kan förklara den s.k. kanteffekten, vilken innebär att folk om 
möjligheten finns väljer att sitta/stå med ryggen skyddad mot en vägg eller annan 
form av fysisk barriär. (Gehl, 2010; Shaftoe, 2008) 
 
På grund av territorialiteten så är det också av stor vikt för ett bekvämt användande att 
det finns en tydlig gräns mellan vad som är offentligt och vad som är privat. Som 
användare ska man inte behöva gissa sig till om man är inne på någons privata 
fastighet eller på en offentlig plats. (Shaftoe, 2008) 
 

De är bekväma 
Jan Gehl (2010) väljer att dela in de aktiviteter som vi företar oss i stadsrummet i 
rörelse- och stillastående aktiviteter. Dessa i sin tur delas in i tre sorter: 

• Nödvändiga – Exempelvis resan till och från jobbet. 
• Frivilliga – Man är på en plats för att man vill vara där, exempelvis att man 

solar i en park eller sitter på en bänk.  
• Sociala – Interaktioner med andra personer. Dessa kan ske till följd av 

antingen nödvändiga eller frivilliga aktiviteter. 
 
Som nämnt tidigare under frågan om hur 
mötesplatser ändrats så kan många aktiviteter 
som tidigare innebar att man vistades i det 
offentliga rummet, exempelvis handla kläder, nu 
ske på digitalt vis utan att hemmet behöver 
lämnas. Denna valfrihet menar Gehl (2010) har 
fått till följd att många tidigare nödvändiga 
aktiviteter numer är frivilliga och endast sker om 
kvaliteten på det offentliga rummet är tillräckligt 
god. Vid en dålig kvalitet på det offentliga 
rummet så ser invånarna ingen anledning till att 
vistas utomhus och kommer därför sällan 
uppehålla sig frivilligt i offentliga miljöer, eller som han uttrycker det: ”A good city 
can be recognized by the many people not walking.”(Gehl, 2010 s.148) 
 
Det är lättare att själv visualisera en bekväm plats än att faktiskt skapa en generisk 
sådan, då vad som anses bekvämt varierar från en person till en annan. Begreppet 
innehåller dessutom väldigt många mindre faktorer som tillsammans skapar en helhet 

Figur 5. Tre typer av aktiviteter enligt Jan Gehl (Gehl 2010) 
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för platsen. Några av dessa är enligt Carmona (2010), Shaftoe (2008) och Gehl 
(2010): 

• Det ska finnas möjlighet att stå/sitta/luta sig bekvämt på platsen. Ett brett 
utbud av olika möjligheter, där platsen med fördel kan justeras utifrån de egna 
preferenserna – exempelvis flyttbara stolar och bänkar. Platsen bör vara 
utformad för olika typer av möten enligt stycket om territorialitet ovan. Om 
platsen är planerad för att få folk att stanna där länge så bör det finnas 
bekväma sittplatser med exempelvis ryggstöd. 

• Platsen ska överlag vara planerad för ett gott mikroklimat med möjlighet till 
exempelvis skugga och vindskydd. Skillnader i mikroklimatet kan bero på 
många saker, såsom hur landskapet och vegetationen är utformad.  

• Bra ljudmiljö. Inte konstigare än det låter. Vissa ljud, exempelvis fågelsång 
eller vågskvalp är uppskattade men platser med mycket trafik-ljud och 
barnskrik undviks om möjligt. 

• Tillgång till faciliteter och mat/dryck. Om en plats är planerad för att få folk 
att stanna under en längre tid så krävs tillgång till exempelvis toalett och 
möjlighet att handla någonting att äta eller dricka i närheten.  

De ligger bra lokaliserade 
I grund och botten är människan ett flockdjur som gillar närheten till andra 
människor. På grund av detta är platser där många passerar, eller väljer att vistas 
under längre stunder ofta ansedda som attraktiva sådana, vilket i sin tur lockar till mer 
användande. På den andra sidan av spektret så uppfattas ofta övergivna offentliga 
platser som livlösa och otrygga, vilket avskräcker från användande. (Gehl, 2010) 
Människor vill generellt ta den rakaste och enklaste vägen mellan de punkterna man 
ska, vilket är viktigt att ha i åtanke när mötesplatsernas lokalisering planeras. Ett 
beprövat sätt att få till en direkt fotgängar- och cykelmiljö är användningen av 
rutnätssystem. (Dempsey, 2014) 
 
Att röra sig igenom det offentliga rummet är 
en viktig del i den urbana upplevelsen. En 
gångresa i en stadsmiljö har ofta mer än ett 
syfte. På vägen till målpunkten så inhandlas 
en tidning, grannar träffas eller man stannar 
helt enkelt en stund för att se världen passera 
förbi – gångresan har alltså många bi-
produkter. Enligt teorin Space Syntax så har 
en gångresa tre komponenter: en start- och 
slutpunkt samt en serie av rum som passeras 
för att nå mellan dessa. Oavsett var start- och 
slutpunkterna är så finns det vissa platser som 
statistiskt sett kommer passeras oftare och därför med större sannolikhet kommer vara 
befolkade. (Carmona, 2010) En viktig anledning av varför man väljer att vistas i 
offentliga miljöer är, som nämnt tidigare, möjligheten att se, synas av och träffa 
människor. (Gehl, 2010) För att lyckas med denna aspekt så bör alltså en 
framgångsrik mötesplats ligga vid en plats där förmodligen många människor 
naturligt kommer att passera. För att en mötesplats med sämre lokalisering ska 
fungera bra så krävs det att platsen är en målpunkt i sig, vilket exempelvis parker kan 
vara, men väldigt få mindre halvoffentliga mötesplatser t.ex. caféer är – åtminstone i 
uppstartsskedet. (Dempsey, 2014) 

Figur 6. Exempel på en Space Syntax-analys 
(Spacescape, 2005) 
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Att göra en ordentlig Space Syntax-analys av en plats är ofta tidskrävande. För att få 
en snabb överblick av hur gång- och cykeltrafiken fungerar i ett område så kan andra 
instrument användas, exempelvis Strava – Project Global Heatmap. Detta är ett 
projekt där frivilliga geografiska data från hela jorden har samlats in från ca 100 
miljoner gång- och cykelresor som har 
dokumenterats med olika typer av GPS-
baserade träningsprogram i mobiltelefoner. 
Sammanställningen av dessa data ger en bild 
över hur folk faktiskt har rört sig i området. 
(Strava Labs, 2014) Vissa saker är viktiga att ha 
i åtanke när denna typ av data används, 
exempelvis att det inte ett tvärsnitt av 
befolkningen i ett område som använder sig av 
olika former av tränings-appar. En annan 
nackdel är att de visar hur folk har rört sig i 
området – men inte varför, vilket är extra viktigt 
i områden i uppbyggnad som Annedal där 
byggtrafik och avspärrningar kan vara 
avgörande för folks rörelsemönster.  
 

De är lättillgängliga för alla 
Per definition så ska det offentliga rummet vara tillgängligt för alla medborgare. Trots 
detta så finns det många miljöer som, avsiktligt eller ej, är mindre tillgängligt för 
olika grupper av samhället. För halvoffentliga mötesplatser så finns det 
grundläggande rättigheter som medföljer ägandet att exkludera eller begränsa andra 
personers tillgång till platsen, vilket som tidigare nämnt i uppsatsen ofta leder till ett 
för stort exkluderande av användare.  
 
För att få till stånd en plats som är tillgänglig för samtliga personer så krävs en 
noggrann planering av den fysiska miljön. Exempelvis äldre personer, 
småbarnsföräldrar eller handikappade kan få sin möjlighet att ta del av platser kraftigt 
begränsade om hänsyn inte tas till deras reducerade mobilitet. Om folk inte kan ta del 
av den offentliga miljön så är de ofta inte heller med och påverkar hur den ska 
utvecklas, vilket på sikt kan leda till än sämre tillgänglighet. (Carmona, 2010)  
 
 

Figur 7. Project Strava Heatmap över 
Mariehälls-området. (Strava Labs 2014) 

Figur 8 och 9. Vissa tillgänglighetsproblem längst Bryggpromenaden i Annedal. Foto: Anton Lindberg (2014) 
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Annedal 

Området 
Annedal är en del av stadsdelen Mariehäll som 
i sin tur är en del av stadsdelsområdet 
Bromma i nordvästra Stockholm. Området 
avgränsas i norr av Bällstaån, österut av 
Tappvägen, söderut av Bällstavägen och 
västerut av Ulvsundavägen och Solvalla-
området. Totalt är Mariehäll ungefär 70 hektar 
stort, varav Annedal utgör ungefär 20 av dem 
- dvs. området är lite drygt hälften så stort som 
Gamla Stan i Stockholms innerstad (36 
hektar). Annedal ligger på gränsen mot 
Sundbyberg och det är enligt Google Maps 
drygt två kilometer att gå/cykla till 
Sundbybergs centrum. Vissa delar av denna sträcka, främst vid Marabouparken, 
uppfattas av de boende som otryggt kvällstid2. För att underlätta för läsaren så har de 
platser som omnämns i texten märkts ut på följande karta:  

                                                 
2 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 

Figur 10. Mariehäll i förhållande till omgivningen. 
(Eniro, 2014) Modifierad av Anton Lindberg 

Figur 11. Mötesplatser i Annedal. Bild från Stockholms Stad (2005), modifierad av Anton Lindberg 
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Områdets historia 
Mariehäll bebyggdes samtidigt som Sundbyberg, vilket var i slutet på 1800-talet. I 
Sundbybergs fanns järnvägen och via Bällstaviken i Mariehäll så fick man en 
koppling mellan järnvägen och vattnet. Detta fick till följd att industrier uppstod i 
kopplingspunkten mellan dessa. Där Annedal nu ligger så fanns det en stor tillgång 
till råvaran lera, vilket gjorde att många tegelbruk etablerades i området. (Stockholm 
Stad, 2005) 
 
Fram till början på 1930-talet så blomstrade Mariehäll - sen öppnade Bromma 
Flygplats. Flygplatsen omöjliggjorde ytterligare bebyggande och fick till följd att 
området istället stod och förföll. Under 80- och 90-talet så fanns ambitioner att 
bebygga området Annedal igen och Stockholm stad köpte marken och såg till att i 
stort sett all befintlig bebyggelse på plats rensades bort. Dessa nya bebyggelse-planer 
stoppades dock av finansiella kriser, samt att den bullriga Bällsta-vägen ansågs vara 
oförenlig med bostadsbebyggelse. Efter dessa utrensningar av befintlig bebyggelse så 
användes stora delar platsen till lågvärdiga industriella aktiviteter såsom bilskrot och 
uppläggningsplats för grus. På den södra sidan av Bällstavägen har det under hela 
tiden funnits ett småskaligt bostadsområde med ungefär 1800 boende i dagsläget.3 
 

Planering av Annedal 
I Stockholms översiktsplan från 1999 så ingick Annedal i stadsutvecklingsområdet 
Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda. Totalt fanns tolv stadsutvecklingsområden där 
staden avsåg att växa under den närmaste framtiden. Översiktsplanen hade som 
intention att Annedal skulle bebyggas med en blandad stadsstruktur, där det fanns 
både bostäder och arbetsplatser. (Stockholm Stad, 2005) 
 
För att ta tag i arbetet igen så bjöds det 2003 in till en internationell arkitekttävling om 
en ny stadsplan för Annedal. Ungefär 70 konstellationer anmälde sig till tävlingen, 
varav sju valdes ut till att delta. Av dessa sju så var det Erskine Tovatt Arkitekter AB 
(numer Tovatt Architects and Planners efter Ralph Erskines bortgång 2005) som till 
sist stod som segrare. Byggandet började 2008 och beräknas pågå till 2016. De första 
boende i Annedal kunde flytta in 2011 och år 2012 så var området värd för 
Boutställningen.4 
 
I samband med att planeringen pågick så gick den kända barnboksförfattaren Astrid 
Lindgren bort. Stockholm stad letade därför efter ett område där hennes verk och 
namn kunde hyllas och fastnade slutligen för Annedal. Det här gjorde att Annedal fick 
som speciellt mål att planeras med särskild omsorg för barnens utomhusmiljö. 
(Stockholm Stad, 2005) Man hade som mål att döpa alla gator efter kända karaktärer 
från hennes böcker, men pga. områdets storlek så utvidgades detta till att istället 
använda nordiska barnboksförfattares karaktärer.5 I Annedal kan man därför gå längst 
exempelvis Pippi Långstrumps- och Pelle Svanslös gata eller leka i 
Lönnebergaparken.   
 

                                                 
3 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
4 Ibid 
5 Ibid 
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Avsteg från stadsplanen 
I det vinnande förslaget så skulle det befintliga koloniområdet tas bort till förmån för 
mindre idrottsanläggningar, vilket snabbt stoppades från politiskt håll. Detta fick till 
följd att hela området var tvunget att höjdsättas på nytt – något som gav stora 
mängder byggmassor att göra sig av med. Istället för att betala för att göra sig av med 
dessa så grävdes en sopsugsterminal ner på en gammal trafikplats i korsningen 
Bällsta-vägen/Ulvsundavägen och ovanpå denna så byggdes Lönnebergaparken med 
hjälp av byggmassorna.6 
 
Ett annat större frånsteg som gjorts från planen var att ett framtida torg som kommer 
ligga mot Bällstavägen flyttades för att få till stånd ett diagonalt stråk från torget ända 
ner till den öppna vattenytan i Bällstaån.7 

Annedals struktur 
Stadsplanen från Erskine Tovatt Arkitekter är uppbyggd med 
fyra olika karaktärsområden och ett centralt parkrum. De olika 
karaktärsområdena kallas för Storgårdskvarter, U-kvarter, 
Solitärer vid vattnet samt det något mindre beskrivande 
Bällstavägs-husen. De olika delarna knyts ihop via stråk och ett 
fåtal huvudgator, exempelvis Pippi Långstrumps gata. 
(Stockholm Stad, 2005) Majoriteten av lägenheterna i området är 
2-3:or och området har ett relativt lågt exploateringstal på ca 
1,01. Efter färdigställandet så kommer det bo upp till 5000 
personer i området.8 
 

Övergripande mål med Annedal 
I programmet för Annedal (2005) så formulerades fem övergripande mål för 
gestaltningen av bostadsområdet, varav de två sista är av störst vikt för uppsatsen:  

• Annedal skall bli ett långsiktigt hållbart och attraktivt bostadsområde i 
Mariehäll, med en god boendemiljö och en stadsmiljö av hög arkitektonisk 
kvalitet 

• Annedal skall vara öppet och integrerat med omgivningen, både funktionellt 
och visuellt. Den nya bebyggelsen ska knytas till övriga Mariehäll och se 
Sundbyberg på ett sådant sätt att en meningsfull helhet skapas 

• Bebyggelsen inom Annedal skall ha en sammanhållen karaktär och en klart 
avläsbar identitet. 

• Annedal skall erbjuda de boende i denna parkfattiga del av Bromma möjlighet 
till rekreation, både i den värdefulla parkmiljön, i de offentliga stadsrummen 
och längst ett nytt vidgat vattenrum vid Bällstaån. 

• Annedal skall planeras med särskild omsorg om barns utomhusmiljö. 
 

Underlag till planeringen för det offentliga Annedal 
Mariehäll hade, som tidigare nämnt, sakta men säkert sett sitt serviceutbud och sina 
redan bristfälliga offentliga miljöer försvinna efter Bromma Flygplats gjort entré. 
Enligt de övergripande målen så planerades Annedal därför att erbjuda offentliga 
                                                 
6 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
7 Ibid 
8 Ibid 

Figur 12. Annedals struktur 
(Stockholm Stad, 2005) 
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miljöer och serviceutbud även för de boende i övriga delar av Mariehäll och på så vis 
göra områdets utbud komplett. 9 I och med Annedals förhållandevis lilla storlek (20 
av totalt 70 hektar i Mariehäll) så kommer man alltså av ha en stor andel offentliga 
ytor i området. 
 
För att ta reda på vad de boende saknade i Mariehälls offentliga miljö så utfördes 
intervjuer med boende i området. Dessa låg sedan till grund för en lista med 33 
punkter på vad som saknades i Mariehäll, vilket var allt från en grundskola till en 
amfiteater. Listan användes sedan som underlag för planeringsarbetet. För att få 
inspiration till vad som saknades för de unga i området så hade man under bomässan 
en tävling, där barn och ungdomar fick komma med förslag. För att lyckas planera 
området med extra omsorg för barns utemiljöer, vilket var ett av Annedals fem 
övergripande mål, så genomfördes en barnkonsekvensanalys i hela Mariehäll. I denna 
så intervjuades förskolepersonalen på fyra förskolor i området, vilka fick svara på en 
enkät om vad förskolebarn gillar att ha i sin utemiljö.  Daniel förklarar beslutet att ha 
ett så pass stort boendeinflytande i planeringen dels med att Mariehäll sedan 1980-
talet har haft en boendeförening som aktivt har försökt få staden att komma igång 
med stadsutveckling i området - en kontrast mot många övriga 
stadsutvecklingsområden där de boende istället försöker förhindra eller minska 
omfattningen av ny-exploatering.10  

Vilka mötesplatser finns i Annedal? 
Här har jag valt att kategorisera Annedals mötesplatser i tre delar: 

• de offentliga och publika rummen, dit alla har tillträde 
• de halvoffentliga, som antingen har privat ägarskap eller utesluter vissa 

grupper (exempelvis Mariehällsskolan, där icke-skolungdomar ej kan deltaga) 
• de privata platserna – där endast ägarna har tillträde 

 
Mötesplatserna har identifierats genom studier av plandokument, intervju med 
samordnande arkitekt och platsbesök med bakomliggande litteraturstudier. 

Offentliga: 
Annedalsparken – Områdets största och mest 
centralt lokaliserade park. Parken är indelad i tre 
delar, där den norra delen är kuperad och har 
behållit den ursprungliga ädellövskogen, den 
mellersta är en öppen gräsyta med fåtalet bänkar 
och bord. Den södra delen kallas för 
aktivitetsparken och där det finns en 
fotbollsplan, gungor och plaskdamm. I den 
norra delen av parken står 

konstverket/lekplatsen Ugglornas Plats. I 
anslutning till Annedalsparken så ligger F-5 
skolan Mariehällsskolan samt det kommande 
Bullerby-torget.  

                                                 
9 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
10 Ibid 

Figur 13. Annedalsparken. Foto: Anton Lindberg (2014) 
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Bryggpromenaden, öppna ytan – Den ca 500 meter långa Bryggpromenaden längst 
Bällstaviken och dess blåa bro är en vanligt förekommande bild i reklammaterial för 
området. Innan Annedal började byggas så var Bällstaviken mest att likna vid ett 
igenväxt dagvatten-dike. Detta dike breddades och muddrades ut i projektets början 
för att på så vis få vattenkontakt i området. Mitt på promenaden, i slutet av ett 
kommande stråk från Bällstavägs-torget (via Annedalsparken) så öppnas området upp 
i en större öppen plats, där en glasskiosk/kiosk är planerad. Ingen intresserad har ännu 
anmält sig till att driva denna och den har därför inte byggts11. Detta har gjort att 
platsen i dagsläget har en minst sagt otydlig karaktär, med en stor obebyggd 
betongklack ut i vattnet som platsens centrum.  
 

 
Lönnebergaparken - Annedals näst 
största park. Denna park är som 
tidigare nämnt uppbyggd av de 
överskottsmassorna som kom till följd 
av Annedals ändrade höjdsättning och 
ligger på en större tidigare trafikplats. 
Förutom att fungera som park så 
agerar området även bullervall mot 
Bromma Flygplats samt den 
vältrafikerade korsningen mellan 
Bällstavägen och Ulvsundavägen. 

Under parken ligger också områdets 
nedgrävda sopsugsterminal.  Parken beskrivs i plandokumentet som en park med lek 
för barn i alla åldrar, där möjlighet finns för bollspel, gungställningar, hundrastgård, 
löpspår samt en amfiteater som huvudattraktioner. På vintern fungerar parken som en 
pulkabacke. (Stockholm Stad, 2005) 
 
Bullerbytorget – Även kallat aktivitetstorget. Kommer att ligga längst Tappvägen. 
Här är det, enligt Daniel, planerat för mötesplatser för främst lite äldre barn och 
ungdomar. För att locka dessa grupper så kommer torget att ha exempelvis 
skateboard- och streetbasket-möjligheter. Längst Tappvägen, vilken tangerar 
Bullerbytorgets östra sida, så kommer en stor andel av Annedals totala lokalbestånd 
att ligga.12 För närvarande är torget en grusad parkeringsyta.  
 

                                                 
11 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
12 Ibid 

Figur 14. Visionsbild Bryggpromenaden. (Stockholm Stad, 2005) 
 

Figur 16. Lönnebergaparken. Foto: Anton Lindberg (2014) 
 

Figur 15. Bryggpromenaden. Foto: Anton Lindberg (2014) 
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Bällstavägstorget – Torget kommer att fungera som entré till området, samt vara 
platsen där bussarna till området stannar. Här har det planerats för en större matbutik 
samt en eller ett fåtal restauranger.13 Bällstatorget utgör början/slutet på det stråk som 
går till/från den öppna platsen vid torget.  
 
Miljön mellan husen - Larsson beskriver miljön mellan husen i området som ett 
”lugnande kit”, där man med hjälp av ett fåtal högkvalitativa material försökt att 
knyta ihop till någon form av helhet i området. Detta lugnande kit ska sedan 
uppmuntra till ett vardagligt användande och fungera som mötesplatser i vardagen.14 

 
Marabouparken – Parken ligger ca 200 meter över gränsen in i Sundbyberg, och har 
alltså inte planerats i samband med Annedal. Den ligger vid den gamla Marabou-
fabriken i Sundbyberg och passeras på vägen 
(som ansågs otrygg kvällstid) mellan Annedal 
och Sundbybergs centrum. Parken är öppen för 
allmänheten under sommarhalvåret och har en 
plaskdamm, restaurang/café, stora öppna 
gräsytor kantade av skuggande träd samt en 
ständig konstutställning. Parken är mycket 
välbesökt och vann 2008 priset som Sveriges 
vackraste park med motiveringen: ”Trots sin 
litenhet har parken en poetisk rogivande och 
målande form med växter och öppna gräsytor 
som samspelar med skulpturer omgivet av ett industrilandskap. Parken är en 
föregångare till dagens hälsoparker och fungerar väl för hela familjen året om”. 
(Kallin, 2008).   

Halv-offentliga 
Lokaler – I dagsläget finns det lite drygt tio 
lokaler i Annedal, varav sju är delvis 
tillgängliga för allmänheten och kan därför 
fungera som mötesplatser. Dessa är 
Restaurangen/Pizzerian ”Donna Diana”, 
Annedals Café, Kinesiska restaurangen 
                                                 
13 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
14 Ibid 
 

Figur 17. Miljön mellan husen 1. Foto: Anton 
Lindberg (2014) 
 

Figur 18. Miljön mellan husen 2. Foto: Anton 
Lindberg (2014) 
 

Figur 20. Annedals café. Foto: Anton Lindberg 
(2014) 
 

Figur 19. Marabouparken. Foto: Anton Lindberg (2014) 
 



 23 

”Kinakrogen”, två närlivs samt två frisörsalonger. I övriga lokaler har exempelvis 
Tandläkare och privata förskolor etablerat sig. Totalt tillkommer det ca 60 lokaler i 
bottenvånings-läge längst Tappvägen och vid Bällstavägs-torget i den kommande 
sista byggetappen.  
 
Skola och bibliotek – Mariehällsskolan kommer förmodligen, när den öppnat, att 
fungera som en viktig mötesplats för barnen i området med olika former av efter-
skolan-aktiviteter. Enligt lokalprogrammet för skolan så är ambitionen att skolan ska 
kunna ha en funktion som något av ett stadsdelscenter. I skolan kommer en av 
våningarna vara ett s.k. ”kulturplan”, där exempelvis bibliotek, ateljéer och verkstäder 
kommer finnas. (SISAB, 2012) Det planerades även för en idrottshall inom 
skolområdet, men i dagsläget verkar den inte komma att bli av enligt Larsson.15  

Privata 
Uteplatser och innergårdar – I hela Annedal finns många genomtänkta och trevliga 
innergårdar mellan husen. Innergårdarna är ofta avskurna från det offentliga rummet 
med trappor och har en tydlig karaktär av att bara vara till för de boende i kvarteret. 
De flesta husen i området har även större uteplatser på bottenplanet, antingen in mot 
de privata innergårdarna eller ut mot det offentliga rummet. 
 

Vilken typ av mötesplatser har det planerats för i Annedal? 
De offentliga rummen i Annedal är dimensionerade för hela Mariehälls behov. 
Följaktligen så har Annedal en väldigt stor mängd potentiella mötesplatser i närmiljön 
i förhållande till antalet boende. Att området dessutom planerats som ett stort projekt 
från början underlättar implementerandet av en helhets-vision kring vilka 
mötesplatser man ska ha, till skillnad från platser som byggs ut stegvis och över lång 
tid.  
 
Daniel Larsson förklarade i intervjun att man i byggskedet inte ville iordningställa de 
offentliga ytorna för mycket, för att på så vis bestämma vad de kan komma att 
användas till. Istället ville man skapa olika ytor där endast fantasin satte gränser för 
vad de kan användas till.16 I och med att området inte har planerats i detalj utan att de 
boende ska bestämma användningen så kan det antas att man, precis som Henry 
Shaftoe menade under tidigare rubriken ”mötesplatser över tid”, här har valt att 
försöka bygga en plats som har bättre förutsättningar att stå emot tidens tand och 
fungera över lång tid än ett de som Ola Andersson kallade för en gång för alla färdigt 
avslutade projekt. Denna sparsmakade utformning har dock lett till viss kritik, 
exempelvis i ett medborgarförslag från 34 familjer i Annedal till Bromma 
Stadsdelsnämnd där Lönnebergaparken beskrivs som en park som kräver kompisar 
eller en mycket stor egenfantasi för användande. (Bromma Stadsdelsnämnd, 2013) 
Stockholms Stadsdelsförvaltning står för drift och skötsel av de offentliga ytorna.17 
Detta åtagande skulle eventuellt kunna vara ännu en förklaring till planeringen av 
dessa avskalade platser, då välanvända och påkostade platser ofta även kostar mer i 
drift, liknande exemplet med Temalekplats Malmö från tidigare i uppsatsen.  
 

                                                 
15 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 
16 Ibid 
17 Ibid 
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Samtliga mötesplatser som är belägna inomhus är privata eller halv-offentliga. Enligt 
Gehls studier om hur offentliga platser utomhus används vid sämre väder så kan detta 
komma att innebära att dessa ytor kommer vara glest befolkade under vinterhalvåret. 
En förklaring till att man valt detta tillvägagångsätt kan vara det ekonomiska – någon 
hade behövt betala för driften av dessa mötesplatser inomhus. Här kan vissa tendenser 
också ses till det som tidigare i uppsatsen kallats för en pessimistisk attityd hos 
planerarna, där noll folkliv är att föredra mot risken att locka till sig oönskat klientel. 
Det har även används, avsiktligt eller ej, vissa s.k. ”symboliska åtgärder” för att 
minska sannolikheten att utomstående använder platsen, exempelvis genom att inte 
planera för några offentliga toaletter. Enligt mig tyder detta på att de offentliga 
rummen i Annedal främst är planerade för de boende i området, för vilka avsaknad av 
dessa typer av faciliteter inte är avgörande för huruvida platsen kan användas eller ej.  
 
Att man i området har satsat så mycket på de privata miljöerna, exempelvis 
innergårdarna och lägenheternas uteplatser, kan tyda på att de ekonomiska intressena 
har varit av större vikt än själva viljan att skapa ett attraktivt offentligt rum. Detta kan 
vara ett tecken på det som nämnts under rubriken ”argument mot planering av 
mötesplatser”, nämligen att betalningsviljan hos de boende ökar mer för en bättre 
privat miljö (t.ex. en påkostad uteplats) än för en bättre offentlig sådan (t.ex. en 
upprustad Lönnebergapark). Ett annat tecken på det som nämnts i teorin om icke-
insatta bostadsköpare är att vissa platser, 
enligt mig, snarare är planerade för att se 
bra ut i en områdesbroschyr än att fungera 
som plats i det verkliga livet. Den platsen 
jag främst tänker på är Bryggpromenaden, 
där en vattenpromenad har byggts nära ett 
förorenat vattendrag (Benson, 2014), och 
stora delar av promenaden har en mindre 
inspirerande utsikt över ett av intilliggande 
Solvallas uppläggningsområden för grus 
och verktyg, samt ett sex meter högt 
bullerplank som skyddar från störningar av 
förbipasserande tåg.  
 
Att man valt att lägga så pass många lokaler i sista skedet menar Larsson beror på att 
underlaget ska finnas på plats, för att på så vis ge hyresgästerna i lokalerna bättre 
förutsättningar till att driva sina verksamheter från dag ett. 18 En annan förklaring kan 
vara den sista etappens lokalisering. Enligt teorierna under rubriken ”platser som 
ligger bra till”, samt den förenklade analysen från Strava: Project Heatmap, så är 
Tappvägen den väg som används klart mest 
i området och därför har störst 
förutsättningar för ett aktivt folkliv och 
därmed ett underlag till butikerna. I vissa 
platser så har man haft en väldigt praktiskt 
approach, vilket har gett påföljder för 
tillgängligheten. Exempelvis så är den blåa 
bron som går över Bällstaån i juridisk 
mening ett konstverk, och lyder därför inte 

                                                 
18 Larsson, D. Samordnande arkitekt Annedal. Intervju 2014-05-08 

Figur 22. Slutet på Bryggpromenaden. Foto: 
Anton Lindberg (2014) 
 

Figur 21. Mindre inspirerande utsikt längst med 
Bryggpromenaden. Foto: Anton Lindberg (2014) 
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under vanligt förekommande tillgänglighets-regler. Detta får till följd att exempelvis 
familjer med barnvagn får en försämrad tillgänglighet till vissa miljöer. Som nämnt i 
teorin så är just tillgängligheten en av de avgörande beståndsdelarna för en mötesplats 
attraktivitet och detta kan vara en av anledningarna till att platsen använts sparsamt 
under mina besök i området. Promenaden har även ett väldigt oklart slut, mitt i en 
icke-officiell parkeringsplats under Ulvsundabron. 
 
Det har under intervjun blivit klart att platser som Lönnebergaparken har blivit till 
under själva byggprocessen och ursprungligen inte är med i den stadsplanen som 
fanns för Annedal. Därför anser jag det vara orimligt att bedöma dess framgång 
endast utifrån huruvida det är en bra mötesplats eller ej, då platsen egentligen inte är 
byggt med det huvudsyftet, utan ska fungera som t.ex. bullervall och sopsugsterminal. 

Diskussion och Slutsats 
Daniel Larsson menade i intervjun att Annedals viktigaste projekt är de projekt som 
sker i Sundbyberg för att knyta samman områdena, och det är svårt att inte hålla med 
honom. Annedal ligger för tillfället som ett separat enklav med en, enligt vissa 
boende, otrygg väg som närmaste koppling till Sundbyberg. Detta får till följd att 
boende i området hellre tar bilen när de ska någonstans och det offentliga rummet blir 
obefolkat. I dagsläget finns inte heller några direkta målpunkter i området som skulle 
locka besökare att söka sig åt det andra hållet, dvs. från Sundbyberg till Annedal. 
 
De offentliga rummen i Annedal är, som tidigare nämnt, planerat med barnfokus och 
för hela Mariehälls behov. Detta har fått till följd att Annedal under byggskedet har 
väldigt många grönytor och lekplatser i förhållande till antal boende. Denna mängd 
grönytor tror jag eventuellt utgör ett problem för platsernas funktion som 
mötesplatser, då potentiella användare sprids ut och istället för en välbesökt plats så 
har man under mina besök ofta haft flera halvtomma sådana i området. Frågetecken 
bör även ställas kring huruvida det är rimligt från Stockholm stads sida att ställa 
speciella krav på ett bostadsområdes offentliga ytors mängd och utformning pga. en 
känd författares bortgång. Barn växer som bekant upp, men om de boende inte väljer 
att flytta när barnen blir vuxna och flyttar hemifrån så kan Annedals befolknings-
sammansättning komma att se väldigt annorlunda ut om 15-20 år. Därför är det 
förmodligen till områdets fördel över tid att man valt en återhållsam approach till de 
många offentliga miljöernas användning.  
 
Att man väljer att vänta med introduktion av lokaler i området anser jag vara 
ansvarsfullt gentemot de som ska komma att driva dessa, men det har även lett till att 
Annedal i dagsläget har fått ett rykte som något av en sovstad - vilket kan vara svårt 
att tvätta bort. När lokalerna, tvärbanan och bussar kommer till området inom en snar 
framtid så kommer området, och dess offentliga miljöer, förmodligen att kraftigt 
ändra karaktär.  
 
I det stora hela så kommer Annedal att ha ett brett spektrum av potentiella 
mötesplatser. Enligt min analys av planeringsprocessen för dessa så har man på ett 
föredömligt sätt varit ödmjuka inför det faktum att man som planerare inte alltid vet 
bäst vad de boende vill ha i sin utemiljö och därför gjort ordentliga studier där dessa 
haft chansen att komma till tals. På vissa platser anser jag dock att det lagts för stort 
fokus på enstaka boendes önskemål, exempelvis då man planerade en större 
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amfiteater i Lönnebergaparken, vilken under mina besök i området aldrig har använts. 
För att få balans mellan vad de boende vill ha och vad man som erfaren planerare tror 
kommer fungera så bör planeraren enligt mig lägga in sitt veto mot liknande förslag.  
 
Generellt har det varit väldigt få besökare på de omnämnda mötesplatserna under 
mina besök i området, caféet och Annedalsparken undantaget. Detta kan förmodligen 
till stor del tillskrivas att området fortfarande är under uppbyggnad, men även att 
vissa viktiga punkter har förbisetts – exempelvis så saknas offentliga toaletter i hela 
Annedal. En annan starkt bidragande anledning till platsernas sparsamma användande 
är enligt mig den enorma konkurrensen som Marabouparken utgör. Marabouparken 
uppfyller även bättre de kriterier på attraktiva mötesplatser som listats tidigare och 
lockar stora mängder besökare dagligen. Att fallstudieområdet inte var färdigbyggt 
vid uppsatsens skrivande var förstås till stor nackdel för möjligheten att göra 
välgrundade och rättvisa på-plats-bedömningar, då den offentliga miljön planerats 
som en helhet och därför bör bedömas just som en sådan. 
 
Syftet och målet med uppsatsen var att få insikt i hur planeringen sker för offentliga 
miljöer i nybyggda urbana områden. Jag anser själv att Annedal har varit ett mycket 
bra exempel på just detta, då man i området har bedrivit en aktiv planering samt haft 
en hög ambitionsnivå kring de offentliga miljöernas, istället för att se de som ett 
nödvändigt ont. Området har haft vissa mer eller mindre ovanliga förutsättningar 
(Bomässan, Astrid Lindgrens död, planeringen utifrån en större stadsplan etc.) vilket 
gör att det inte kan ses som ett standard-fall vad gällande planering för mötesplatser i 
Sverige, utan mer som ett specifikt exempel kring hur processen, i förenklade drag, 
kan se ut när de offentliga rummen blir till.  
 

Vidare studier 
Som framtida studieprojekt för just Annedal så bör området för en mer rättvis 
bedömning studeras återigen när hela platsen är färdig. Detta speciellt då man har en 
övergripande stadsplan som det arbetats efter, vilket gör att området är planerat och 
beräknas fungera som en helhet, där stora delar inte ännu är byggda. Framarbetandet 
av en faktisk kvantifierbar analysmodell av de offentliga miljöerna, eventuellt en 
mindre omfattande variant av tidigare nämnda sociotop-kartor hade varit av intresse, 
då detta möjliggör analyser som är mer statistiska till sin form, något som det inte 
fanns möjlighet till på 10 000 ord. I en framtida analys för Annedal så kunde det med 
fördel även göras intervjuer med de boende i området för att höra hur de upplever 
platsen. För att få plats med en djupare analys kring mötesplatserna i Annedal på detta 
kortare format så hade en snävare definition av begreppet mötesplatser behövs, där 
exempelvis bara vissa utemiljöer togs upp.  
 
a
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