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Bakgrund
Uppdraget 

I Kista i nordvästra Stockholm 
utvecklar staden just nu ett antal 
nya områden med bl.a. bostäder,  
parker och allmänna platser. Enligt 
Stockholms stads översiktsplan ska 
stadsdelens norra del i framtiden bli 
en levande och funktionsblandad 
miljö med kvalitativa offentliga 
rum. 1
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Anläggningen Playce 

Mellan E4:an och Torshamnsgatan 
i norra Kista planeras en integrerad 
anläggning, Playce, med hotell, 
kontor, idrott, butiker och flera 
hundra bostäder (diarienr: 2015-
09816).  Fastigheten är idag 
obebyggd och ligger i anslutning 
till utbyggnadsområdena Kista 
äng och Kista Gård. Playce är 
motsvarande fyra normalstora 
kvarter och kommer vara väl synlig 
från E4 med två höga hus, varav 
det ena kommer att bli cirka 40 
våningar högt.2

I anslutning till anläggningen 
planeras även ett urbant stråk, 
ett torg och en park. Det fanns 
en önskan inom projektet att de 
offentliga rummen intill Playce ska 
ha en inriktning mot aktivitet och 
rörelse. Det var också önskvärt 
att de ska tilltala tjejer och unga 
kvinnor.

Bakgrunden till denna inriktning 
finns i Stockholms stads 
översiktsplan, som anger att 
all stadsutveckling i staden ska 
vara socialt värdeskapande. 
Planen framhäver i synnerhet de 
offentliga rummen som en viktig 
samspelsarena mellan individer 
och aktiviteter i samhället. 
Kunskapen om olika gruppers 
behov av trygghet, fysisk aktivitet, 
mötesplatser och kvalitativa 
utemiljöer ska vara en viktig 
utgångspunkt vid stadsutveckling 
och ligga till grund för fysiska 
åtgärder i stadsmiljön.3

Användningen av de offentliga 
rummen skiljer sig dock åt mellan 

Platsen för den nya parken

1 Stockholms stad. Stockholms stads översiktsplan, s 115. 2010
2 Stockholms stad. Stockholm.se/detaljplaner                                                                                  
3 Stockholms stad. Stockholms stads översiktsplan, s 25. 2010



”Jämställdhet mellan kvinnor och män är 
en förutsättning för en hållbar och fredlig 
utveckling. Jämställdhet handlar om en 

rättvis fördelning av makt, inflytande och 
resurser. Alla former av våld, diskriminering 

och skadliga sedvänjor mot kvinnor och 
flickor drabbar såväl individen som hela 

samhället. Det har bevisats om och om igen 
att politisk, ekonomisk och social jämlikhet 

mellan kvinnor och män bidrar till alla 
dimensioner av hållbar utveckling.” 6

Stockholms stads budget för 
2019 anger att arbetet med 
jämställdhet ska vara aktivt i alla 
delar av stadens verksamheter 
och att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar att forma 
samhället.7
Detta handlar om att inse att 
rättvisa platser inte skapas genom 
att använda samma lösning för alla 
offentliga rum.8 Stockholms stad 
ska därför arbeta uppsökande med 
dialog för att identifiera behov 
och skapa möjligheter till en mer 
jämställd stadsmiljö där både 
kvinnor och män tar plats. 
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könen. Forskning visar att kvinnor 
i mycket lägre grad än män tar 
det offentliga rummet i anspråk. 
Speciellt tydligt är detta på ytor för 
spontanidrott där 80% av de som 
nyttjar ytorna är män.4

I Järvaområdet vittnar också 
många kvinnor om att de drar sig 
för att röra sig utomhus och att de 
inte känner sig fria att använda de 
offentliga rummen. 

”De flesta offentliga platser, som exempelvis 
torg, caféer, simhallar och ungdomsgårdar 

används i huvudsak av killar och män.” 5

Sedan 2015 har världens ledare 
enats om flera globala agendor för 
hållbar utveckling, som exempelvis 
klimatavtalet, Agenda 2030 och 
New Urban Agenda. Stockholm 
stad har som mål att vara ledande i 
arbetet med att realisera dem. 

Syfte och mål

Det politiska syftet med att lyfta 
ett jämställdhetsperspektiv i 
stadsutvecklingen handlar om 
att synliggöra problematiken 
och frågan om kvinnors rätt till 
det offentliga rummet. Målet för 
parken i Kista är att försöka skapa 
en plats där tjejer känner sig 
välkomna, som främjar aktivitet 
och möten och ger tjejer en 
meningsfull fritid. 

Metod 

Metoden som använts för att nå 
dessa mål är en riktad medborgar-
dialog med målgruppen tjejer 
12 – 25 år, boende i Kista med 
omnejd. Stadens förhoppning är 
att platsen kan utformas i enlighet 
med målgruppens önskemål, 
med platsspecifika förslag så 
att målgruppen lockas att vistas 
här. Genom att arbeta med en 
inkluderade kollektiv process 
kan platsen också på ett tidigt 
plan etableras mentalt. Vilket i 
förlängningen förhoppningsvis kan 
bidra till att fler använder parken.
4 Stockholms Universitet. Spontanidrott för vilka? - Ung livsstil. 2012
5 Boverket. Kvinnoväxt, s 28 Rapport. 2017
6 United Nations Development Programme. Agenda 2030. Globala målen. Mål 5 Jämställdhet. 2019 
7 Stockholm stad. Stockholms stads budget. 2019 
8 Stockholms stad. Tillfällig arkitektur ger plats för kultur. 2016 

Mål nr 5 i Agenda 2030 handlar 
om att uppnå jämställdhet, och alla 
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Platsbeskrivning
Marken består idag i huvudsak av 
ängs- och skogsmark med inslag 
av slingande små vattendrag.  
Dagvatten från området samt 
närliggande områden samlas till en 
lågt belägen våtmark. 

I området finns grusplaner 
som används som 
markparkeringsplatser samt 
en genomkorsande gång- och 
cykelväg, som knyter samman 
Torshamnsgatan med en högre 
belägen parkering längs med 
E4:an. Området är svagt kuperat 
och lutar från Torshamnsgatan i 
söder upp mot E4:an i norr, med 
den högsta punkten i områdets 
nordöstra del. Höjdskillnaden 
mellan de högst belägna partierna 
i norr och de lägsta delarna av 
sänkan vid Torshamnsgatan är cirka 
11 meter.

Den anslutande marken 
runtomkring planområdet är i 
huvudsak obebyggd med undantag 
av sydöstra delen där området 
angränsar till kontorslokaler i ett 

storskaligt hus i fem våningar. 
Söder om området ligger mark till 
ett pågående detaljplanarbete- 
Kista äng (dnr 2013-09481) där det 
planeras en blandad stadsdel med 
bostäder, lokaler och offentliga 
platser. I Kista äng har bebyggelsen 
mot de omgivande gatorna en 
högre höjd för att ge dem en 
starkare rumslig karaktär och 
stadga. Föreslagna bebyggelser 
mot Torshamnsgatan är åtta 
våningar höga. 

Detaljplanen för Sporthotellet, 
benämning Playce, som dialogen är 
en del av, ska möjliggöra ett aktivt 
och funktionsblandat område 
med idrottshallar, bostäder, hotell, 
kontor, verksamhetslokaler, ett 
torg och en park. Uppdraget med 
detaljplanen är också att bidra 
till en ökad social hållbarhet och 
integration genom att tillskapa 
kvalitativa offentliga miljöer och 
funktioner.
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Dialogprocess
Dialogmetoder 

Dialogmetoden som använts 
är inspirerad av en rad tidigare 
landskapsprojekt där offentliga 
rum tagits fram i samråd med 
målgruppen tjejer och unga 
kvinnor. Några av de projekten 
är bland annat ”Flickrum” av 
White arkitekter och ”Rosens röda 
matta” i Rosengård, framtaget av 
Malmö stad. I de här projekten 
används lyhörda metoder som i 
grunden bygger på fysiska träffar 
där deltagarna får chansen att 
på olika sätt uttrycka sig och sina 
idéer kring de offentliga rummen. 
Dialogen planerades därför med 
tre fysiska möten som utformades 
som kreativa workshops. Detta 
kunde möjliggöra intressanta 
diskussioner om platser men också 
inspirera deltagarna till att skissa 
och utveckla idéer tillsammans. 

Målgruppen för dialogen i 
Kista är tjejer i åldern 12–20 
år. Åldersspannet kom dock 
att justeras upp till 25 år under 
arbetets gång, eftersom några av 

deltagarna visade sig vara äldre 
och det beslutades att låta dem 
delta också. Tidigt i projektet 
inleddes ett samarbete med 
Kista ungdomsgård, som också 
användes som mötesplats för de tre 
workshopträffarna.

Som komplement till 
workshopprogrammet togs även 
ett frågeformulär för parken 
fram. Detta för att kunna fånga 
upp fler idéer från unga tjejer 
i de omgivande stadsdelarna, 
som också utgör målgrupp för 
parken i framtiden. Att svara på 
ett frågeformulär kan också passa 
vissa personer bättre eftersom 
det innebär ett annat typ av 
deltagande, som är mer enskilt och 
anonymt än gruppdiskussioner. 

Vi hanterar alla svar anonymt.

För mer information: 

https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/

bostader-idrottsanlaggning-samt-butiker-

med-mera-i-norra-kista/

Dialog för ny park i Kista 

Under våren 2019 ska vi ta fram ett förslag på hur den nya parken 

invid Torshamnsgatan kan se ut. 

Nu vill vi ha dina tankar och idéer! 

Finns det någon park, torg eller annan plats som du tycker mycket om att 

vara på? ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Varför tycker du om den platsen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hur ser platsen ut? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vad är det bästa med platsen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vad tycker du om att göra där?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

När på dygnet brukar du vara där? När på året? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vilka andra använder den parken? Hur? När? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Frågeformulär

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3 

Frågeformulär

Slutrapport 

Omgestaltning och systemhandling för parken 

Flödesschema för dialogen:

Deltagande: 

Frågeformulär - 25 tjejer

Workshopserie - 9 tjejer
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Kommunikation 

Idén för kommunikationen av 
medborgardialogen var från 
början att gå via fritids- och 
ungdomsgårdar, skolor samt 
föreningar och organisationer. 
Via en del av ungdomsgårdarna 
lades informationen om dialogen 
också ut på sociala medier. 
Vi kommunicerade även ut 
dialogen via Stockholm stads 
projekthemsida, på Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltnings instagram 
samt tog fram en affisch och ett 
flygblad för workshopprogrammet. 
Affisherna och flygbladen sattes 
upp och delades ut på skolor, 
ungdomsgårdar, bibliotek och 
medborgarkontor i Järvaområdet.  

Redan från början anade vi att det 
skulle blir svårt att nå målgruppen. 
Det beslutades därför att 
engagera en ungdomsledare från 
ungdomsgården i Kista i projektet. 
Via hennes kontaktnät kunde 
sedan dialogen kommuniceras ut, 
vilket gav ett bra gensvar. 

3 kreativa workshops!

Är du TJEJ i åldern 12-20 år?
Kom och bidra med dina idéer och tankar! 

Måndag 13/5   18-20
Måndag 20/5  18-20
Måndag 27/5   18-20

Vi träffas på Kista ungdomsgård
Jyllandsgatan 16
Anmäl dig till: saga@funkia.se 
eller bara kom!

Var med och skapa 
en ny aktivitetsplats och park
i Kista med fokus på unga tjejer!

Vi bjuder på 
något att äta!

I samarbete med Funkia landskapsarkitektur och 
Kista Undomsgård

Affischering i Akalla



Workshopserien

De tre workshoptillfällena 
utformades som en serie, 
tre måndagskvällar i rad på 
ungdomsgården i Kista. För att 
få kontinuitet och uppnå en mer 
djupgående diskussion i dialogen 
fanns ett önskemål riktat till 
tjejerna att delta vid alla tre 
tillfällena. Detta uppnåddes delvis. 
På första workshoptillfället kom nio 
tjejer, vid andra tillfället kom sju 
av de nio tjejer som deltagit första 
gången och vid sista tillfället kom 
fyra av dessa tjejer. 

Initialt diskuerades olika 
angreppsätt och upplägg för att 
på ett så bra och lustfyllt sätt 
som möjligt hjälpa deltagarna 
att uttrycka sina tankar, idéer och 
önskemål kring parken. De tre 
träffarna utformades slutligen som 
gruppdiskussioner med tillhörande 
skissworkshops.
 
Dialogen identifierar och 
vänder sig till en grupp som inte 
vanligtvis kommer till tals i den 
här typen av sammanhang.
Som dialogledare har vi därför 

utgått ifrån en kvalitativ metod i 
gruppdiskussionerna där vi strävat 
efter att lyssna noga, undvikit att 
ställa ledande frågor samt ibland 
valt att ställa följdfrågor för att 
uppmuntra tjejerna att prata och 
utveckla sina egna tankegångar. 

Workshop 1

Vid första workshoptillfället på 
ungdomsgården medverkade 
en ansvarig tjänsteperson 
från stadsbyggnadskontoret. 
En tjänsteperson från 
exploateringskontoret deltog 
vid samtliga workshoptillfällen. 
Stadens representanter höll en 
kort introduktionspresentation 
om projektet för deltagarna. 
Efter detta presenterade Funkia 
landskapsarkitekter hur arbetet 
med dialogen planerats och hur 
de tre tillfällena skulle utföras. 
Efter detta fick tjejerna beskriva 
och berätta om sina favoritplatser. 
Gruppen fick sedan uttrycka sina 
idéer och tankar kring hur en 
drömpark för dem kan se ut. De ord 
som använde för att beskriva både 
favoritplatserna och drömparken 
antecknades ned på brickar av 

workshopledarna. Det diskuterades 
bland annat hur tjejerna vill 
umgås i en park, hur sittplatser 
ska se ut samt vilka aktiviteter och 
funktioner som känns intressanta. 
Under samtalet berördes ämnen 
som vad en jämställd plats är samt 
var och när man känner sig trygg 
på offentliga platser. 

Efter detta fick tjejerna titta på en 
plan och modell över parken och 
planområdet. Den användes också 
som som underlag för att skissa 
ideér till parken på. De brickor med 
beskrivande ord och funktioner, 
som togs fram tidigare under 
workshopen, flyttades runt i planen 
för att testa olika dispositioner av 
ytan. 

Mellan varje workshoptillfälle 
samlades materialet in och 
bearbetades vidare. Alla 
anteckningar lästes noggrant 
igenom och de idéer som 
uppkommit samlades ihop. 
Materialet fick sedan utgöra 
grunden till vidare gestaltning och 
disposition av parken.
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Workshop 2

Vid det andra workshoptillfället 
presenterades en disposition av 
ytorna i den nya parken, som 
byggde på det som framkommit 
under första workshopen. Vi 
beskrev även de ramar av ekonomi, 
juridik, drift och underhåll och 
användbarhet som parkens 
utveckling förhåller sig till. En första 
idé kring färgskala och formspråk 
presenterades samt ett antal 
funktioner och hur de skulle kunna 
inrymmas.

Vi diskuterade sedan detta med 
tjejerna och frågade om de tyckte 
att vi tolkat dem rätt. Efter det 
arbetade vi vidare med skisserna 
och var också ute och mätte upp 
ett antal ytor tillsammans med 
tjejerna utanför ungdomsgården. 

Från början var tanken att besöka 
platsen där parken ska byggas, 
något som ströks under arbetets 
gång eftersom den kreativa 
workshopen gav mycket bra 
diskussioner. Vi ansåg att tiden 
bättre utnyttjades till att utveckla 
tjejernas tankgångar och skisser. 

Första skissworkshopen
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Workshop 3

Vid det tredje workshoptillfället 
återkopplade vi igen genom en mer 
utarbetad skiss för parken baserad 
på det kollektivt framtagna 
skissmaterialet. 

Vi diskuterade igenom hur de 
olika delarna i parken skulle kunna 
utvecklas, vad som blev bra och 
vad blev mindre bra med vår skiss. 

Workshopserien avslutades med att 
tacka för alla idéer och tankar som 
kommit in. Vi beskrev den fortsatta 
utvecklingsprocessen och vad som 
kommer ske med parkförslaget 
framöver. 

Tjejerna fick uppgifter till 
Stockholms stads projekthemsida 
där de kan gå in och följa vad som 
sker och där det finns kontakter till 
personer om de skulle ha frågor.

Vi skissar vidare på kontoret

Tredje workshopen 
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Frågeformulär
Frågeformuläret utformades med 
frågor med fritextsvar samt en 
avslutande del där det var möjligt 
att rita sina idéer för parken. 
Frågorna inleddes med en sida 
som rör befintliga platser som 
tjejerna gillar att vara på, varför 
de gillar just de platserna, när de 
vistas där och vilka andra som 
använder platserna. Anledningen 
till det upplägget var att det 
skulle efterlikna workshopparnas 
upplägg, men också ge oss en bild 
av var de rör sig idag och varför. 
Det fanns också frågor om vilken 
relation de har till den befintliga 
platsen där parken ska byggas.

Formuläret avslutades med 
frågor om vad man skulle vilja 
göra i den planerade parken, 
vad som bör finnas där samt två 
frågor om trygghet. Sista sidan 
var en plan av parken där man 
uppmuntrades att rita eller skriva 
ytterligare idéer för parken.  
Utöver de formellt mottagna 
synpunkterna i frågeformulären 
samtalade vi även med personer 
på ungdomsgårdarna som av 

olika anledningar inte ville svara 
på formuläret. Där framkom 
kompletterande information, som 
vägts in i sammanställningen av 
fritextsvaren men som inte finns 
representerade i statistiken från 
formuläret.

Upplägg

Frågeformuläret delades ut 
till tjejer i målgruppen under 
tjejkvällar på ungdomsgårdarna 
i Järvaområdet. Vi erbjöd oss att 
gå igenom formuläret tillsammans 
med de som svarade för att kunna 
svara på eventuella följdfrågor 
och för att peppa dem till att 
vidareutveckla sina idéer. De som 
svarade på formuläret var mellan 
12-22 år gamla. 

Hantering

Samtliga inkomna synpunkter och 
idéer har tagits emot. I det här 
dokumentet sammanfattas och 
tolkas resultatet från dialogen 
med workshopdeltagarna 
samt de inkomna svaren från 
frågeformuläret.

Resultatet utgör ett 
kompletterande underlag 
för framtagande av ett 
gestaltningsförslag för parken och 
för prioriteringar av eventuella  
trygghetsåtgärder.

Vi hanterar alla svar anonymt.

För mer information: 

https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/

bostader-idrottsanlaggning-samt-butiker-

med-mera-i-norra-kista/

Dialog för ny park i Kista 

Under våren 2019 ska vi ta fram ett förslag på hur den nya parken 

invid Torshamnsgatan kan se ut. 

Nu vill vi ha dina tankar och idéer! 

Finns det någon park, torg eller annan plats som du tycker mycket om att 

vara på? ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Varför tycker du om den platsen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hur ser platsen ut? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vad är det bästa med platsen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vad tycker du om att göra där?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

När på dygnet brukar du vara där? När på året? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vilka andra använder den parken? Hur? När? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Frågeformulär
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bra belysning, var viktiga. Även 
sociala aspekter som kompisar 
och att det fanns personal på plats 
var enligt tjejerna betydelsefulla 
aspekter för trygghet.

Idéer till parken
Tjejerna framhöll i frågeforumläret 
att de vill ha flera olika platser 
att vistas på med sina vänner. 
Platserna ska vara av olika karaktär 
och gärna finnas lite avsides från 
varandra så att det går att prata 
ostört. Vi har valt att kalla dem 
hängplatser. Hängplatserna ska ha 
bord och utformas för olika stora 
sällskap. De ska gärna ha tak så 
att de kan användas oavsett väder. 
Ligger parken långt ifrån där man 
bor blir detta ännu viktigare. 

Nedan följer några citat från 
formulären:
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Resultat från 
frågeformulär

Favoritplatser
Precis som i workshopträffarna så 
lyftes frågan i frågeformuläret om 
vilka platser tjejerna gillar att vistas 
på. Hälften av deltagarna svarade 
att de gillade mest att hänga på 
ungdomsgårdar och beskrev dem 
som en trygg plats att umgås med 
kompisar på.

Trygghet
I frågeformuläret lyftes även frågan 
om trygghet. Vad är trygghet för 
dig och hur kan Stockholms stad 
göra den här parken trygg? Svaren 
visade att fysiska aspekter så som 
till exempel tak att vistas under och

”En plats att kunna plugga på”

”Hänga med vänner, köpa något 
från affären och sitta i gungstolar”

”Viktigt med kulturliv, 
ett samarbete med 
kulturverksamheter. Storytelling. 
En scen för detta vore bra” * Inspirerande texter och citat skrivna i mark eller på skylt

Tabellen visar en samlad bild på 
önskade funktioner och idéer till 
parken: 



Resultat från 
workshops
Den grupp tjejer som deltagit i 
workshopserien ger inte svar som 
går att generalisera för alla tjejer 
i samma ålder. Resultatet för 
dialogen blir därför platsspecifikt 
och målgruppspecifikt. En del svar 
påminner dock i hög grad med svar 
som getts i tidigare dialoger med 
liknande målgrupper. Exempelvis 
projektet Flickrum i det offentliga 
av White arkitekter 9. Det kan därför 
antas att en park som realiseras 
i linje med resultatet av denna 
medborgardialog även kan passa 
andra tjejer i samma ålder.

Generellt var de tjejer vi träffade 
mycket intresserade av projektet 
och positiva till att det planeras en 
park som vänder sig till dem i Kista. 
Detta kan bero på att de som valde 
att delta i dialogen var personer 
som intresserar sig för den här 
typen av frågor. 

Något som blev tydligt var att 
ingen av dem som deltog, vare sig 
i workshopserien eller som svarade 
på frågeforumläret, hade någon 
relation till platsen där parken 
ska byggas. Detta verkar främst 
bero på att platsen idag är relativt 
outnyttjad och avsides. Detta kan 
vara en fördel om man vill att tjejer 
ska lockas hit i framtiden eftersom 
platsen i förväg inte kodats av 
en annan grupp. En aspekt som 
tydligt adresserades av tejerna var 
att killar kan tendera att ta över 
platser och att detta får tjejerna 
att känna sig mindre bekväma där. 
Tjejerna ville inte heller ha en alltför 
familjeinriktad park där allt för 
mycket kontroll fanns från äldre. 

Under workshopträffarna beskrev 
tjejerna ett stort antal favoritplatser 
som de tycker om. Flera av 
platserna var urbana platser med 
mycket färg och uttryck där kultur 
och olika evenemang äger rum. 
Många av deras idéer till parken 
handlar om kultur, musik, dans och 
evenemang. De önskade sig också 
en färgstark plats med många 
intressanta delar att se på. 

Det var också viktigt att själv få 
vara med och sätta prägel på 
platsens uttryck på något sätt, 
kanske på väggar för streetart eller 
i form av något annat interaktivt 
konstverk. 

Det fanns ett stort intresse för 
att den nya parken skulle få en 
egen och tydlig identitet. Tjejerna 
önskar att den nya platsen ska vara 
en välkomnande plats som ska 
kunna locka människor från andra 
stadsdelar att komma till Kista så 
att den nya parken blir en levande 
mötesplats. Parken bör ges ett 
eget namn och vid entrén fanns 
en idé att ha en stor skylt och en 
orienteringstavla för besökare. 

Att parken ska ha fokus på aktivitet 
ser tjejerna som något positivt. 
Många är intresserade av olika 
dansformer och ville att det 
skulle finnas en plats för detta i 
parken. Denna plats fick gärna ha 
speglar som man kan se sig själv 
i och möjlighet att spela musik ur 
högtalare. 
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Andra typer av aktiviteter som 
återkom i samtalen var basketplan, 
platser för brädspel, bouleyta. 
Aktivitetsplatserna fick gärna 
vara färgglad och exempelvis ha 
målade mönster i golvet. 

Många önskar sig också en lugn 
och grön park där man kan vara 
ifred och stressa av. Parken får 
gärna vara fylld med blommor. 
Tjejerna efterfrågar platser där 
man kan se utan att själv synas. 
När det gäller socialt umgänge 
så uttryckte tjejerna att de gärna 
umgås i mindre sällskap. De 
ville gärna ha en romantisk och 
mysigt belyst plats för förtroliga 
samtal exempelvis ett lusthus eller 
liknande. Att ligga i en hängmatta 
eller sitta i en hammock var också 
något som tjejerna gillade tanken 
på. 

Platser för grill och bord med 
matplatser bör ej vara för 
storskaliga då det kan locka 
familjer att slå sig ner vilket göra 
det mindre attraktivt för tjejerna att 
umgås där själva. 

Tjejerna tänkte att en park där 
man kan promenera vid vatten 
skulle kunna vara avstressande och 
stärkande. En annan idé som kom 
upp var att skriva citat längs med 
en vandring i skogen som kunde 
verka stärkande för den som går 
där. 

Hornstulls Strand
Bildkälla: flickr.com

Trappa på Strömkajen

Några av de platser som tjejerna 
tog upp som referenser: 

Hornsbergs strandpark 
Bildkälla: flickr.com
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Gestaltningsförslag 
Utifrån dialogen har en inriktning 
för parkens gestaltning tagits 
fram som diskuterats med 
dialogdeltagarna. Dialogresultatet 
kommer sedan att bearbetas till 
ett färdigt förslag som tas vidare 
i stadsbyggnadsprocessen där 
parkens form även kommer styras 
av ekonomiska och juridiska ramar, 
samt behöva fungera för skötsel 
och drift. 

Tack vare parkens storlek kan den 
inrymma både ett antal lugnare 
och ett antal mer aktiva zoner. 
Skogspartiet i nordöstra delen 
tillgängligörs med spänger som 
även leder ut över vattnet invid och 
skapar en lugn promenad. I parkens 
centrala delar skapas en glänta 
för lugnare umgänge. En centralt 
placerad sittgradäng med bra 
solläge skänker identitet till platsen. 
Här integras en avskild yta för dans 
och musik invid en mer öppen yta 
för temporära evenemang. I söder 
föreslås en färgstark aktivitetsyta 
som blir parkens möte med 
Torshamnsgatan. 

Lugn zon - skog
- spänger med 

intresseväckande 
stopp längs med 

promenaden Lugn zon - vatten
- bryggpromenad 
med utkiksplatser

och avskildhet

Solgradäng/
dansbana
- plats för vila 
med integerat 

dansgolv, spegel
 och högtalare

Glänta
-en glänta med 

sköna hängplatser 
och väderskydd

Aktivitetsplats
- en identitetskapande 

och färgglad 
aktivitetsyta 

Huvudentré
- inbjudande entrézon 

med uppställningsplats 
för bodar och 

foodtrucks 

Flexibel yta för 
evenemang

- en plats för 
temporära event 
som bio, festival

och konsert
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Brotorget i Bollnäs 
Marge Arkitekter, Fotograf: Johan Fowelin

Solvallsparken i Uppsala 
KARAVAN, Fotograf: Alex Giacomini 

Färg och formspråk  

I dialogen framkom att tjejerna 
önskar sig mer färg- och formstarka 
element i den offentliga miljön. 
Speciellt under vinterhalvåret blir 
det viktigt med starka färginslag 
i miljöer för att de ska kännas 
mysiga. När vi diskuterade 
olika färgteman nämnde de 
pastellfärger och korallfärger. 
Tjejerna pratade också om 
sprayfärg och graffitti där flytande 
färgövergångar skapas mellan 
olika fält. I den vidarebearbetade 
gestaltningen har vi därför tänkt 
inkludera flera olika varma färger i 
en gradient mellan gult och lila. 

Platsen där parken ska byggas har 
på sina håll stora nivåskillnader. 
För att utnyttja nivåerna anläggs 
ett antal stödmurar i terrängen 
som också utgör sittytor mot de 
rumsligheter som bildas. Genom att 
murarna löper diagonalt genom 
parken skapas en grundstruktur 
som på vissa platser bryts av 
ett mjukare och mer slingrande 
formspråk. 

Till höger syns några referenser. 

Det diagonala mönstret på 
Victoria towers fasad i Kista 



Sittgradäng/ dansbana 

Diskussionerna med tjejerna i Kista 
visade på ett stort intresse för dans 
i olika former. Att skapa en yta för 
detta någonstans i parken känns 
självklart. I diskussionerna framkom 
dock att det inte alltid är önskvärd 
med en scen för dans. Aktiviteten 
är något tjejerna främst vill dela 
med varandra, avskilt från blickar 
utifrån. Vi valde därför att skissa på 
en yta för dans som kan integreras 
i en trappa, där själva rummet 
hamnar utan insyn. I dansrummet 
integreras högtalare och speglar 
samt en plats att hänga av och 
förvara sina saker. Resultatet 
blev en 4 meter hög trappa med 
utkiksplats som också bildar taket 
till dansrummet.

Soltrappan vänder sig mot solen 
i söder och bildar ett centralt 
blickfång i parken. En idé som 
tjejerna hade var att trappan 
kunde målas så att den blev 
rolig att fotografera sig själv i, en 
”selfietrappa”. Idén skulle också 
kunna hjälpa till att marknadsföra 
parken hos målgruppen när den 
står klar. 
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Tjejer och unga kvinnor är en 
grupp som inte självklart tar plats 
i stadens offentliga rum. Rådande 
normer och strukturer skapar 
ojämställda platser i staden. Det är 
därför viktigt att adressera just den 
här målgruppen och försöka förstå 
problematiken som ligger bakom 
tjejers frånvaro i stadens offentliga 
rum. 

Aspekter kring gestaltning 
av platser är viktiga i det här 
sammanhanget. Det är till stor 
del i våra offentliga rum som 
möjligheterna till förändring mot 
ett mer jämlikt samhälle kan ske. 

I den här rapporten redovisas 
en medborgardialog med tjejer 
kring en ny park i Kista. Genom att 
arbeta med en riktad dialog som 
byggde på fysiska träffar samt ett 
frågeformulär är förhoppningen att 
den nya parken i hög grad kommer 
tilltala gruppen unga kvinnor när 
den står färdig. 

Stort tack till alla 
som deltagit!

Era synpunkter är 
viktiga och 
värdefulla!

Vad händer nu? Det idéförslag som dialogen 
mynnat ut i kommer nu att 
bearbetas vidare av de 
uppdragsansvariga arkitekterna 
från Funkia landskapsarktiekter. 
Det slutgiltiga resultatet och den 
framtida parkens form är också 
beroende av bland annat ekonomi, 
planprocessen och byggaktörerna. 

Följ gärna projektet på hemsidan: 
stockholm.se/torshamnsgatan 



20

Källförteckning 
Boverket. (2017). Kvinnoväxt. 
Rapport. Tillgänglig: https://www.
boverket.se/sv/samhallsplanering/
stadsutveckling/jamstallda-
offentliga-miljoer--lardomar-fran-
24-projekt/beviljade-stod2/spanga-
blabandsforening/ 6 (https://www.
globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-5-jamstalldhet/)
Hämtad: 2019-08-15 

Stockholms stad. (2019) Stockholm 
stads budget 
Tillgänglig: https://stad.stockholm/
globalassets/om-stockholms-stad/
sa-anvands-dina-skattepengar/
stockholms-stads-budget-2019.pdf
Hämtad 2019-08-15

Stockholms stad. (2010). 
Stockholms stads översiktsplan. 
Tillgänglig: https://vaxer.stockholm/
tema/oversiktsplan-for-stockholm/
Hämtad: 2019-08-15

Stockholms stad. Stockholm växer: 
Bostäder, idrottsanläggning, butiker 
med mera i norra Kista. Tillgänglig: 
https://vaxer.stockholm/projekt/
bostader-idrottsanlaggning-samt-
butiker-med-mera-i-norra-kista/ 
Hämtad: 2019-08-15 

Stockholms stad. (2016). Tillfällig 
arkitektur ger plats för kultur.
Tillgänglig: https://stad.stockholm/
globalassets/om-stockholms-stad/
utredningar-statistik-och-fakta/
utredningar-och-rapporter/social-
hallbarhet/tillfallig-arkitektur-ger-
plats-for-kultur-bilaga-1.pdf
Hämtad: 2019-08-15

Stockholms Universitet. (2012) 
Spontanidrott för vilka? - Ung 
livsstil. Tillgänglig: https://www.
unglivsstil.org/wp-content/
uploads/2019/03/Spontanidrott-
f%C3%B6r-vilka.pdf 
Hämtad: 2019-08-15

United Nations Development 
Programme. Agenda 2030. 
Globala målen. Mål 5: 
Jämställdhet. Tillgänglig: https://
www.globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-5-jamstalldhet/ 
Hämtad: 2019-08-15 




