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sAMMAnfAttning

Parken är en relativt ny företeelse i staden men har spelat en vital roll i det 

sociala samhälle som Sverige har idag.  När Tessinparken mitt på Östermalm 

skulle	renoveras	valde	staden	att	ersätta	de	befintliga	parkbänkarna	med	

ensits stolar utspridda med ett lång avstånd sinsemellan. Därigenom skapade 

Staden medvetet en osocial miljö. Bakom beslutet ligger ett konstnärligt 

förslag	som	blev	avslaget	i	Stadsdelsnämnden	och	flera	klagomål	på	personer	

som uppehåller sig i parken från boende i närheten . Efter att ha intervjuat 

personer i beslutsfattande positioner, inom möbelbranschen och hos tra-

fikkontoret	samt	läst	beslutsdokument,	policy-	och	riktlinjedokumenten	för	

stadens offentliga parkutrymmen sammanställdes en kriterielista. Denna 

lista låg sedan som grund för formgivningen av en bänk som ska underlätta 

möten emellan människor och få plats på begränsade ytor i stadens nya 

promenadstad. Den kan användas vid tillfälliga möbleringar eller för att 

skapa intressanta miljöer med en hög social och aktivitetsfaktor.

AbstrAct

The park is a relatively new place in the city but has played a vital role in the 

social society Sweden have today. When the Tessin park in Östermalm was 

renovated the town chose to replace the existing park benches with one-

person-chairs scattered over a big area with a large space apart. Through 

this the town consciously created a unsocial environment. The decision to 

do this leads back to artistic proposal that was rejected by the politicians 

and several complaints against persons residing in the park from nearby 

residents. After interviewing people in decision-making positions, in the 

furniture	industry,	in	the	city	parkoffice	and	going	through	the	documents	

for the decision, policy and guidance documents for the city's public park 

spaces a criteria list was compiled. This list was then used as the foundation 

for the design of a bench that help facilitate encounters between people and 

at	the	same	time	fit	in	confined	spaces	in	the	city's	new	walking	city	plans.	

It can be used for temporary seating arrangements or to create interesting 

environments with a high degree of social and activity factor.
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SyFTE oCh MåL

Med denna rapport ämnar jag undersöka processerna bakom en parkmöbel. 

Genom att titta på Tessinparken vill jag förklara hur parkmöblerings proces-

sen går till och varför vissa parkmöbler och miljöer lyckas eller misslyckas 

med att skapa en social plats. Därigenom hoppas jag kunna belysa och 

diskutera hur offentliga möbler används i stadsplaneringen. hur människan 

får använda sig av utrymmet i staden och hur det offentliga och privata 

planerar ytor för att styra människor att använda sig av dessa ytor på ett 

visst sätt. Den information som jag tar tillvara under arbetets gång kommer 

att användas i en designprocess som har som mål att lägga en grund till mig 

för att i framtiden kunna arbeta med offentliga möbler.

METoD & KäLLoR

Jag kommer att undersöka parkmöbleringen i Tessinparkens södra del utifrån 

ett holistiskt perspektiv. Jag kommer att berätta om parkens historia, vilka 

brukarna är, formgivarna bakom parkens möbler, företaget som tillverkar 

dem, Stockholms stads tjänstemän och parkplanerare samt återkopplingen 

från medborgarna genom lokaltidningen.

AvGRäNSNINGAR

hur en park upplevs bestäms av så mycket mer än parkmöbler, och hur en 

park används varierar stort mellan olika parker, städer, länder och kulturer. 

Genom att begränsa mig till Tessinparkens södra förgård (den plats som mer 

ser ut som en grusplan än en park) hoppas jag kunna krympa ner ämnet till 

dess beståndsdelar. 

FRåGESTäLLNING

Stämmer Stadens och företagens krav på offentliga möbler med verkligheten 

och	går	det	att	identifiera	problem	och	skapa	en	design	genom	en	holistisk	

syn	på	en	specifik	plats.

MåLGRUPP & MARKNAD

Målgruppen för detta projekt är möbelformgivare eller andra personer som 

är intresserade av det offentliga rummet och debatten om medborgarnas 

plats i samhället. Resultatet av designprojektet som ingår i detta arbete, riktar 

sig däremot, främst mot offentliga möbelföretag och/eller konstinstitutioner, 

såsom museer, gallerier osv. Som exempel på sådana ges Form och miljö, 

vestre, Nola, Auktionsverket eller Örnsbergsauktionen.
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1-1 ▲  Kungsträdgården 1700

hUR vI ANväNDER PARKEN, 
- EN KoRT hISToRIK

Att ha parker i Stockholm är en relativt ny företeelse, behovet har inte 

funnits då det länge har varit en stad som bestått av kringliggande jord-

bruksbyggd. Det var först när Gustav II Adolf, år 1619, lät bygga humle-

gårdsparken enligt den då rådande stilen, inspirerad av versailles kungliga 

park	och	dess	barockstil.	Parken	fick	enbart	användas	av	hovet	och	var	en	

promenadpark med prydligt anlagda gångar, gräsmattor och rabatter1. I 

slutet	på	1800-talet	började	borgarna	att	flytta	in	i	staden	i	och	med	indu-

strialismens framfart och det var då som behovet av utomhusmiljöer kom. 

Djurgården, som tidigare hade varit kungliga jaktmarker, öppnades upp för 

allmänheten samtidigt som det anlades gräsmattor och promenadvägar i 

humlegården. Det var fortfarande inte tillåtet att beträda gräsmattorna, 

utan man skulle promenera på ett ordnat sätt på gångarna och emellanåt 

slå sig ned på en av parkbänkarna. Parken skulle fungera som ett rum där 

man kunde umgås på ett borgerligt vis, och visa upp sig för varandra. ofta 

innehöll	de	ett	café	eller	restaurang	och	det	var	vanligt	att	man	fick	betala	

en entré avgift för att få komma in.

[1]  Parkplan Östermalm, Riktlinjer för utveckling och skötsel, sid 8

Parkernas roll växte med staden, och med staden växte bostadsbristen. 

Tuberkulosen skördade många dödsoffer och sanatorierna började byggas 

i början av 1900-talet. En syn på att människan behöver motion, nyttig mat 

och frisk luft kom att förändra inte minst bostadsbyggandet utan även par-

kernas utformning och användning. Den första offentliga parken etablerades 

av arbetarrörelsen i Malmö och Folkparken kom därmed att göra sitt intåg 

i hela Sverige2.  Attityden till hur barnen uppfattades och vilka behov de 

hade kom att ändras, inte minst med Ellen Keys intåg. Barn behövde vara 

barn	och	man	fick	röra	sig	fritt	över	ytorna,	och	var	inte	längre	begränsad	

till att gå på gångarna. Inom arkitekturen kom denna tidsanda att bli det 

som vi idag kallar för funktionalismen.

[2]  Karlsson, Arbetarrörelsen, s. 176

kApitel 1
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1-2 ▲  Stockholm stad och Tessinparkens placering. Skala 1:30 000 1-3 ▲  Tessinparken, Skala A4 1:2500 / A5 1:1750

Gamla stan

Östermalm

Norrmalm

Djurgården

Södermalm 100m0m
Kungliga Tekniska Högskolan    2014-05-01        Skala = 1:2500
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1-4 ▲  Tessinparkens förgård

1-5 ▲  Tessinparkens mellersta del med central rosplantering och fontän 1-6 ▲  Tessinparken med fältöversten i bakgrunden

1-7 ▲  Tessinparkens norra del med klipphällar
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1-8 ▲  Ägget av Egon Möller-Nielsens

1-9 ▲  Tessinparken 1935

TESSINPARKEN

området runt Gärdet är ett av de tydligaste exemplen på hur funktiona-

lismen formade arkitekturen på hus och stad. Mitt i denna stadsdel ligger 

Tessinparken som uppfördes samtidigt som resten av området runt 1930. 

Den södra delen av parken har liksom humlegården anlagts i en Barockstil, 

den består av symmetriska gångar, gräsmattor och har här en fontän i mitten. 

På den norra sidan övergår parken till ett naturinspirerat landskapsrum 

innehållande en organiskt formad plaskdamm, och klipphällar som sticker 

upp	runtom	i	gräset	samt	har	träd	och	buskar	grupperade	i	dungar.	Här	finns	

även Egon Möller-Nielsens lekskulptur ägget, som tillkom på 50-talet, samt 

en parklek för barn att leka i. Denna del, med en stiliserad natur och med ett 

tydlig socialt tankesätt, där parken skulle vara en social rättighet för stadens 

invånare blev stilbildande för både nyanläggningar och upprustningar av 

stadens parker i fortsättningen3.

Den norra delen av Tessinparken var en av de första parkerna som använde 

denna stil som kom för att kallas Stockholmsstilen. Stilen hänger samman 

med tillkomsten av Naturskyddsföreningen, Svenska turiströrelsen och 

hela den friluftsorganisationen som uppstod i Sverige och räknades på sin 

tid som världens mest progressiva parkpolitik4. Nya parker utformades i 

samma stil med tanke på lek, utevistelse, hälsa och rekreation däribland 

Norr Mälarstrand, Rålambshovsparken och Fredhällsparken som är direkta 

stilkopior5. Tessinparken har i princip sett likadan ut som när den anlades 

fram till dags datum. Men parken började bli mer sliten med tiden och staden 

väljer att göra en stor upprustning. I den fördjupade genomförandeplanen 

[3]  Caldenby, Att bygga ett land, s. 237-238

[4]  Friman, Stockholm: en historia i kartor och bilder, s. 176

[5]  Caldenby, Att bygga ett land, s. 237 – 238



TQDE10 En liten del av parken   -    Tessinparken | 2120  |

1-10 ▲  Tessinparkens entreplats med förgård, Skala 1:1000

inför	upprustningen	av	parken	2008	skriver	Stockholms	Stads	trafikkontor	

bland annat att den södra delens barocka karaktär och den norra delens 

funktionalistiska drag skall bibehållas6. Träden ska föryngras i den takt det 

behövs. De utmärkande rosplanteringarna och gräsytorna skall förstärkas 

samt att nya rabatter anläggas. vidare ska den södra entrén renoveras. När 

tunnelbaneuppgången till T-banestationen Karlaplan byggdes 1967, omar-

betades denna entrén som ligger bredvid valhallavägen till ett litet entrétorg 

som omgärdades med lindar. Enligt staden upplevs idag entréområdet rörigt 

och nedslitet och entrén är trång och opraktisk. Den forna formen av en 

öppen plats i en halvrundel ska återskapas och utmed halvcirkeln placeras 

parkbänkar. I och med denna återgång till formell karaktär återgår parken 

till att vara mer som ett ornament, som en slags nybarock anläggning där 

människorna förväntas promenera omkring och visa upp sig för varandra7.

När det gäller den ytan mellan halvcirkeln och gräsytorna med rosplante-

ringen, som staden i ett annat dokument kallar för ”Grusytan8”	finns	inga	

planer inritade. Det är den enda delen som inte ens nämns i dokumentet 

trots att den ingår i parken och är inritat i vyer i dokumentet9.

[6]		 Trafikkontoret,	Fördjupat	program	för	Tessinparken,	s.	3

[7]  Nolin, Parken i Staden och Staden i Parken, s. 9

[8]		 Ekroth,	Svar	på	medborgarförslag	Rädda	Tessinparken	från	”missbrukarmaffian”	s.	1

[9]		 Trafikkontoret,	Fördjupat	program	för	Tessinparken,	s.	21

Förgård

Entre

T-bana entre
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BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPRUSTNINGEN

Denna förgård som är Tessinparkens entré från vallhallavägen och tunnel-

banan, är egentligen en stor branddamm som ligger under markytan. På 

grund av detta kan inga träd eller fasta byggnader uppföras på ytan. När 

jag	letar	vidare	efter	information	om	platsen	och	varför	den	inte	finns	med	

i planerna för upprustningen visar det sig att den istället ingår i en tidigare 

beslutsprocess om upprustning. Då de olika besluten har olika kostnads-

ställen bakas därför inte planerna ihop.

I de dokumenten som jag har hittat, och som har lett fram till den nuvarande 

utformning, har sin grund i ett tjänsteutlåtande 2009 från Östermalms 

stadsdelsförvaltning. Där skriver Fredrik Ekroth, landskapsarkitekt och 

tjänsteman på Östermalms stadsdelsförvaltning, som svar på ett med-

borgarförslag	om	att	rädda	Tessinparken	från	”missbrukarmaffian”	att	

stadsdelsförvaltningen vill öka aktiviteten på ytan så att den blir mindre 

inbjudande att sitta och dricka sprit på10. När ett medborgarförslag inkom-

mer till Stadsdelen måste nämligen det beaktas och ett förslag på hur det 

kan genomföras samt vilka konsekvenser det blir av det görs. Detta ska 

sedan de valda politikerna i stadsdelsnämnden ta ställning till. Ett förslag 

som stadsdelsnämndens politiker ställer sig bakom men samtidigt uttrycker 

att de inte vill angripa ett symptom på ett problem, utan istället fokusera 

på att lösa de bakomliggande problemen. Ett annat medborgarförslag om 

att låta bygga en glaspaviljong på ytan för att därigenom komma tillrätta 

med öl- och alkoholrelaterade störningar behandlas också. Glashuset skulle 

fungera för utställningar, information och som samlingsplats för pensionärer. 

Ekroth tjänsteutlåtande på det förslaget kommer i december 2010, där 

han förklarar att ett hus inte går att bygga på platsen på grund av brand-

[10]	 	 Ekroth,	Svar	på	medborgarförslag	Rädda	Tessinparken	från	”missbrukarmaffian”	s.	2

1-11 ▲  Förgården med fältöversten i bakgrunden

 ”Hur förblir parken en demokratisk plats? Det är en fråga som jag 

tror kommer att bli betydelsefull de närmsta tio åren och hur ska pla-

neringsprocessen för detta uppdateras eller utvecklas. Det finns ett 

intresse från politiker att utveckla planeringsprocessen och involvera 

fler deltagare.”1 - Landskapsarkitekt Ulf Sörenson 

[1]  Pemer, Parken i staden och Staden i parken, s. 23
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dammen, han kommer istället med följande förslag på hur problemen kan 

komma att minskas11:

”Här föreslås att en del av grusplanen upplåts till en mobil 

glasskiosk och/eller cafévagn. Området närmast den möbleras 

med bord och stolar och nuvarande bänkar runt grusplanen 

tas bort. På resterande del av grusplanen föreslås lekskulpturer. 

[…..]  

En del av grusplanen anläggs lekfullt utformade, skulpturala sitt-

möbler som med form och färg stimulerar fantasin och lockar till 

lek. Tanken är att förskolegrupper och barnfamijer, (sic) men även 

ungdomar och vuxna i alla åldrar, ska lockas dit och att barnen vill 

känna, klänga och klättra på dem eller springa runt dem.”

[11]  Ekroth, Tessinparkens södra del, s. 2

 Tanken var att skapa en kreativ sittmiljö och en lekfull inredning med skulp-

turalt utformade objekt. objekten hade utspridda sittplatser och skulle inte 

erbjuda möjligheten att sitta på rad. Möbleringen är anpassad för att ytan 

ska kunna används för Boulespel och med tanke på att bondens marknad 

huserar där på sensommar helgerna.

Förslaget går därmed tillbaka till det tidigare förslaget om att öka aktiviteten 

på ytan, däremot vill inte staden uppmuntra till aktiviteter som kan locka 

fel typer av människor att umgås på platsen12. Tidigare har det bland annat 

anordnas boulespel och korvgrillning av de som uppehåller sig på platsen 

vilket det inte vill uppmuntras till. Som ett stöd på hur detta förslag kan 

göra platsen bättre hänvisas här till Axel Lindquist park på Södermalm som 

tidigare har haft liknande problem som Tessinparkens södra del och där 

införandet av en glasskiosk ska ha minskat problemen. Juni 2010 röstas 

förslaget ned av Östermalms stadsdelsnämnd med hänvisning till att de 

skulpturala lekmöblerna håller en för låg kvalitet. De beslutar att det inte 

är acceptabelt att ta bort de bänkar som funnits sedan länge för parkens 

besökare, men att de däremot är positiva till förslaget om en glasskiosk.

[12]  Ekroth, Tessinparkens södra del, s. 2
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S T OC KHOLM  T E S S INPARKEN .  K R E AT I V  S I T T M I L J Ö  S Ö D R A  T E S S I N PA R K E N

Kreativ sittmiljö för södra delan av Tessinparken är ett idéutkast till en lekfull inredning av det första parkrummet söderifrån.

Uppdraget har varit att skapa ett antal skulpturalt utformade objekt som erbjuder en sittmiljö men som också är inspirerande för ögat utan att vara realistiskt insmickrande. Sittfunktionen 

är inte så självklar som en parksoffa och erbjuder inte nödvändigtvis möjligheten att sitta på rad utan till ett mer ”utspritt sittande”. Designen erbjuder möjlighet att använda, de i form-

givningen anvisade platserna men inbjuder också till ett mer kreativt användande. Hänsyn bör tas till att ytan används för Boulespel samt vissa helger till Bondens Marknad. Målsättnin-

gen är att skapa en kreativ, spännande och intressant mötesplats.

S T OC KHOLM  T E S S INPARKEN .  K R E AT I V  S I T T M I L J Ö  S Ö D R A  T E S S I N PA R K E N  M Ö D L E R I N G  B O N D E N S  M A R K N A D

Naturligtvis så skall ytan vara tillgänglig för olika evenamang. Bonden marknad är ett viktigt inslag som tillför liv till platsen. Ovan visas en tänkbar möblering för marknaden.

Boulspel kan med fördel utövas på markerad yta. 

1-12 ▲  Översiktsritning med bondens marknad inritad

1-13 ▲  Inledande text från ”Kreativ sittmiljö” 

S T OC KHOLM  T E S S INPARKEN .  K R E AT I V  S I T T M I L J Ö  S Ö D R A  T E S S I N PA R K E N  P E R S P E K T I V  S O M M A R

“Krumelurer”. Abstrakta objekt i miljö.

S T OC KHOLM  T E S S INPARKEN .  K R E AT I V  S I T T M I L J Ö  S Ö D R A  T E S S I N PA R K E N  P E R S P E K T I V  V I N T E R

“Krumelurer”. Abstrakta objekt i miljö.

1-14 ▲  Illustration vinter

1-15 ▲  Illustration sommar
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DoKUMENTFÖRLoPP

261-124 	Medborgarförslag	om	alkoholförbud	för	maffian

261-124  2010-06-02 (fel år på dokumentet 2009-06-02) tjänsteutlåtande: 

ändra till torgyta, glasskiosk, tillfällig plantering eller enklare lekyta, 

öka aktiviteten på ytan så att den blir mindre inbjudande att sitta och 

dricka sprit på. Alkoholförbud.

261-124  2010-06-10 Nämndbeslut: Upprustning av parkens nedre del utförs 

enligt detta tjänsteutlåtande. Alkoholförbud nej.

576-124  2010-12-06 Medborgarförslag om glaspaviljong

576-124  2010-12-06 Tjänsteutlåtande: Glaspaviljong avslås pga att ytan 

är en branddamm. I Axel Lindquist park har liknande problem som 

medborgarförslaget ville komma tillrätta med minskat genom införan-

det av en glasskiosk. vidare föreslås lekskulpturer och att nuvarande 

möblerna tas bort

576-124  2010-12-16 Nämndbeslut: vill se ett större konstnärligt förslag på 

lekmöbler, men ser positivt på en glasskiosk. En lekpark är inte lämp-

lig så nära vallhallavägen. Inte acceptabelt att de bänkar som funnits 

sedan länge för parkens besökare tas bort.

576-124  2011-02-17 Tjänsteutlåtande: återremitterat ärende, nuvarande 

utformning och möblering behålls. Glasskiosk införs.

MITTI TIDNINGARNA

Lokaltidningen Mitt-i hade i en serie artiklar information om ett annat 

perspektiv. De berättar om att många av de som har använt sig av den här 

delen av parken har en historia som missbrukare. Men samtidigt har de skött 

sig bra, så bra att de övertalat staden att få tillgång till kratta, skyffel och 

borste som kan låsas in i ett skåp nere i tunnelbanan på nätterna.

”vi sköter den här parken och är artiga mot alla som kommer förbi, kommer 

det någon olämplig ringer vi polisen själva till slut” säger Benny till tidningen 

Mitt-i	i	november	2011	samtidigt	som	han	krattar	upp	fimpar	och	löv	för	att	

kunna spela boule13. Benny förklarar att han tycker det är viktigt att sköta sig 

och eftersom han sitter här varje dag vill han ta hand om närmiljön, mest för 

sin egen skull men även för andras skull. hasse Larsson är en annan person 

som är på platsen om dagarna. han lagar mat tillsammans med sin bror och 

bjuder alla parkbesökare som är hungriga varje fredag. I en intervju 2012 

berättar han om att han har en bra relation till området ”Jag har suttit i 

parker i Bromma, hjorthagen och till och med Australien men jag har aldrig 

varit med om en sådan gemenskap som här.”14.

Samtidigt läggs den sista handen på 14-miljoners upprustningen av parken 

och projektledaren Jean-Louis Dessalles avslutar artikeln med att säga ”Det 

här är ett försök att liva upp platsen. Men givetvis är alla välkomna i parken, 

bara man inte stör”15. hasse och sällskapet sitter dock inte längre i parken, 

istället är de några meter längre bort, på parkbänkarna vid tunnelbaneentrén.

[13]	 	 Svensson,	Räfsarting	håller	Tessinparken	fin

[14]	 	 Aquilonius,	Hasse	fixar	grilllunch	i	parken

[15]  Chaaban, Upprustningen ett försök att liva Tessinparken
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”Den här ytan har använts av a-lagarna som en uppehållsyta... 

de här stolarna är kanske inte lika attraktiva för dem då de ofta 

sitter i grupp på parkbänkar”, Magnus Björkman, parkingenjör vid 

avdelningen för park- och stadsmiljö16.

”DET BLEv ETT JävLA LIv”

Jag försöker få reda på mer information och vad som hände efter det sista 

beslutet i stadsdelsnämnden. Därför försöker jag ordna ett möte med 

Ekroth men lyckas inte få tag på honom på en månads tid, jag vänder mig 

därför	till	Jean-Louis	Dessalles	som	är	projektledare	på	trafikkontoret	och	

var involverad i Tessinparkens ombyggnad.

Jag	träffar	honom	på	trafikkontoret	på	Flemminggatan	5,	jag	hade	bokat	

tid för 20 minuter och han är noggrann med att förklara att han normalt 

sett är väldigt upptagen och hade sagt nej till mötet, men att just denna tid 

i	veckan	fick	jag	plats.

Redan i början av samtalet märker jag att det här kommer att ta längre tid, 

han är en glad och pratglad man som mer än gärna pratar om sina projekt. 

han berättar snabbt om att han nu, när det har lagt sig lite i media, kan vara 

ärlig med att syftet med ommöbleringen var att få bort alkoholisterna från 

den delen. och att vissa var riktigt hotfulla, men att det samtidigt fanns 

boende runt omkring som skickade in förslag efter förslag, det ena galnare 

än det andra och andra som hotade med att de skulle skjuta dem (alkoholis-

[16]  Chaaban, Upprustningen ett försök att liva Tessinparken

terna min. anm.) med gevär från balkongerna. Stadsdelen hade, i ett försök 

att råda bot på situationen anordnat trygghetsvandringar och dialogmöten, 

men det hade inte blivit bättre. Därför försökte de göra något som kunde 

liva upp den där tråkiga grusytan och samtidigt få de som dricker alkohol 

att	flytta	till	utanför	parken	där	det	inte	är	tillåtet	att	dricka	som	det	är	i	

resten av parken. Därmed kan även polisen omhänderta störande människor.

Dessalles pratar med passion och det då han med stöd av tjänsteman-

naförslaget om glashuset, eget initiativ och med hjälp av en konsult och 

en konstnär tillsammans tog fram ett förslag med lekskulpturer och med 

nattbelysning. Det är detta förslag som Ekroth skriver om i december 2010, 

och som Stadsdelsnämnden röstar ned. Dessalles blir märkbart upprörd 

och förklarar sedan att det var någon, som skulle presentera det här för 

stadsdelsnämnden som skrev ut förslaget och illustrationerna i svartvitt.

”Och	det	förstår	väl	alla”,	säger	han	”att	det	inte	blir	så	bra	då.	Vi	fick	kommen-

tarer att det såg ut som några bajskorvar och nämnden slog ned mot förslaget. 

här hade vi tagit fram ett bra förslag och så faller det på presentationen.”

Stadsdelsnämnden ville ha ett högre konstnärligt värde och Dessalles valde 

då att använda sig av en vanlig parkmöbel istället för att gå vidare med den 

konstnärliga förslaget då han i sådant fall måste ta kontakt och involvera 

konstnärsnämnden i processen. Detta är något som tar tid och kostar en 

massa pengar, pengar som inte fanns i denna budget berättar han. Istället 

tar han då fram Parco stolen som han tycker är snygg och är lite skojiga när 

man kan snurra på dem. han beställer några i speciella färger, vilket blir rätt 

dyrt då det tillkommer en startkostnad för varje specialfärg. Det är bara 

ett fåtal stolar som ska vara färgade utanför den normala Stockholmsgröna 

färgen så att det inte blir för plottrigt och så att varje färg kan fungera som 

en unik mötesplats.
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1-16 ▲  Vestre April

1-17 ▲  Escofet Xurret System

Normalt	sett	görs	en	parkplan	med	en	exakt	placering	för	möblerna	specifice-

rade på byggritningar. Denna gång gör han lite annorlunda, tillsammans med 

entreprenören som ska gjuta fast stolarna åker de ut och Dessalles pekar 

och känner på plats vad som känns som rätt och fel placering. hur tätt de 

ska stå och vart. han ville möblera rummet på plats. När han berättar känns 

det mer som att han är en konstnär än en statsanställd landskapsarkitekt. 

och han beskriver ytan inte med ord som med mark, himmel och buskar 

utan som ett rum som ska möbleras med väggar, golv och tak.

Dessalles säger att det är viktigt att skapa en identitet på en plats och en park, 

och att invånarna förstår vad som är offentlig mark och privat. Detta så att 

de vågar och känner att de kan använda sig av de offentliga platserna. Att 

de känner att de får slå sig ned på en parkbänk osv. han säger att det gäller 

att inte krångla till det när man planerar parker. Något som också stämmer 

in på de möbler han får välja när jag frågar honom om vilka det är som han 

själv tycker bäst om utifrån hans arbetsroll. han väljer en skulpturmöbel 

från	ett	spanskt	företag	som	heter	Escofet,	Xurret	System,	som	har	flera	

olika moduler som man kan kombinera ihop till en slingrande sittskulptur. 

Den andra han väljer är vestre April, den är stilren och enkelt. Framförallt 

i aluminiumfärg eller galvaniserat tillsammans med solblekt vitt trä. Men 

han tycker också att vroom från vestre samt Nolas Diagram är exempel 

på möbler som kan skapa intressanta miljöer.



TQDE10 En liten del av parken   -    ”Det blev ett jävla liv” | 3534  |

1-18 ▲  Vestre Vroom 1-19 ▲  Nola Diagram

1-20 ▲   Vestre Vroom
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KoMMUNENS BESLUTSPRoCESS 
– vEM äR DET SoM BESTäMMER?

När jag pratar med honom om att jag har svårt att hitta möblernas place-

ringar	på	stadsplaneringsritningar	förklarar	han	att	de	finns	med.	Men	att	

det	mesta	finns	endast	i	utställningsförslag	eller	i	arkiven,	och	oftast	inte	på	

internet.	Till	arkivet	är	alla	välkomna	och	finns	i	källaren	i	huset	på	Flemminga-

tan	5.	De	ritningar	som	finns	på	internet	är	de	aktuella	parkplanerna	som	

planeras eller är på gång att byggas och ligger under Kultur&Fritid sektionen 

på Stockholms stads hemsida17. Tidigare har jag tittat på stadsbyggnadskon-

toret och stadsplaneringens ritningar samt gällande bygghandlingar, dessa 

olika ritningar visar alltså olika saker. vi kan grovt säga att parkplanerna är 

bygghandlingar som visar hur parken ska byggas med höjder, träd, buskar, 

lekplatser, möbler etc. Stadsplanerings dokumenten däremot fungerar som 

kartor och visar höjder, byggnader, träd, parkområden etc men inte enskild 

möblering. Det är dock stadsplaneringsdokumenten som används i planering 

och ligger som underlag för områden. På dessa kartor markeras parkområde 

med grön färg oavsett om det är en asfalterad parkering eller inte och att 

denna	yta	då	sköts	av	stadsdelsförvaltningen.	Däremot	har	trafikkontoret,	

park- och stadsmiljö avdelningen, ansvar för utformning och att för att se till 

att ytan är 'bra' förklarar Dessalles. Det var därför han som projektledare 

kunde gå förbi stadsdelsnämnden för att själv möblera den södra delen av 

Tessinparken inom ramen för hans ansvarsområde.

Planeringen och utförandet av parkområdet har alltså inte tillkommit på 

ett ordinärt sätt och jag ber honom förklara hur det normalt sett går till.

[17]  Stockholms Stad, Aktuella Parkupprustningar

Först görs ett beslut från stadsdelen om att en park ska byggas eller re-

noveras, detta kan också initieras av tex. park- och stadsmiljö avdelningen. 

Därefter tas det fram en programhandling med illustrationer och tankar om 

platsen, inventering på hur platsen ser ut och fungerar samt en analys. Sedan 

skickas det ut på samråd, där får andra nämnder komma med åsikter och 

förslag samt att man gör enkäter med medborgare etc. Dessalles påpekar 

att det är viktigt att samla information från de som använder området, så 

man vet vart man ska placera skräpkorgar, bänkar och liknande. Till sist ska 

stadsdelsnämnden godkänna planen och det produceras bygghandlingar. 

Inom	dessa	bygghandlingar	finns	det	tre	delar.	En	rivningsplan	med	vad	som	

ska tas bort, en markplaneringsplan som visar vad som ska fyllas ut och vad 

som ska schaktas bort, vatten och avloppsrör, el och liknande samt en mark 

och	planteringplan.	I	denna	del	finns	vad	det	ska	planteras	för	buskar,	träd	

och blommor samt vart och vilka möbler som ska användas.
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SToCKhoLM STADS MÖBELPRoGRAM

Möbelprogrammet är Stockholms stads sammanställningsdokument av 

möbler, skräpkorgar, pollare och avstängning, planteringskärl, stamskydd och 

markgaller,	räcken,	cykelställ	samt	affischering.	'Möbelprogrammet	2010'	

är den nyaste versionen som jag hittar och Eva Wretling, landskapsarkitekt 

på Stockholms stad, meddelar mig att de just nu arbetar på att revidera 

Möbelprogrammet och en ny version bör komma ut någon gång i sommar 

2014.	Möblerna	som	finns	i	det	nuvarande	dokumentet	är	godkänd	a	av	

Trafikkontoret	för	att	hålla	Stockholms	Standard	gällande	funktion,	för	att	

passa i stads- och parkmiljöer samt ur drift- och underhållssynpunkt. här 

förklaras i vilken miljö en viss typ av möbel bör användas, vilka som är leve-

rantörer	samt	i	vilka	utformningar	den	finns.	Vid	projektering	och	möblering	

på	gator	och	parker	kan	de	möbler	som	här	finns	med	i	möbelprogrammet	

användas utan godkännande av andra kompetenser än stadens projektle-

dare men för vissa offentliga platser kan man i undantagsfall använda andra 

möbler	än	de	som	är	specificerade.	De	ska	då	ska	prövas	av	handikapp-	rådet,	

stadsmiljögruppen och driftorganisationen. Möblerna har valts ut för att 

de är bekväma och samtidigt lätta att underhålla. De är godkända ur till-

gänglighetssynpunkt och kan levereras i stadens standardkulörer och kan 

fästas både i mark och på betongunderlag. Kriterierna som dokumentet 

hänvisar till är att möblerna skall ha en sitthöjd på 45-50cm och bör ha ett 

armstöd på 70cm höjd ovan mark, denna bör vara lika lång som sitsens djup 

eller längre. Saknas armstöd bör möbler med armstöd placeras i närheten. 

Anledningen till att staden har standardkulörer är att de som används i 

gaturummet ska vara samordnade och inte dominera stadsbilden. Möbler 

i parker och naturområden ska därför företrädesvis vara i den som färgen 

som kallas för den Stockholmsgröna kulören. I gaturummen är det däremot 

de grå eller svarta färgerna som dominerar. 

På följande sidor visas de möbler som ingår i Möbelprogrammet

Svart NCS: S9000-N, RAL 9005 Stockholms grön NCS: S8010-G10Y, RAL: 6009

Mörkt grå NCS S 8000-N, RAL 7022  Grågrön S 7005-G80Y, RAL 7009

Grå NCS S 6502-B, RAL 7012 Röd NCS: 5040-Y80R, RAL 3009

1-21 ▲  Stockholms stads färgsättning för Möbelprogrammet
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1-22 ◀  AA 3000, Veksø. Ol-

jebehandlad mahogny eller ask. 

Finns även som bänk. – Moderna 

miljöer – Torg, gator, kajer.

1-23 ◀  Vestre, April. Mon-

teras ge nom nedgjutning. Finns 

som bänk och som stol, med el-

ler utan armstöd och rygg. – Mo-

derna miljöer – Park, torg, gata.

1-24 ◀  Veksø, SB 1000. 

Finns med arm  stöd. Monteras 

genom ned  gjutning. Finns 

också som bänk. – Moderna 

miljöer – Park, torg, gata.

1-25 ▶  Nola, Kalmar. 

Finns som tresits- och tvåsits-

soffa samt som ensitsfåtölj. Ett 

mer greppvänligt armstöd är 

under utveckling. – Generell. 

1-26 ▶  Nola Sakura, 

extra lång. Finns även nor-

mallängd. Ek, teak, alternativt 

täcklaserad furu. Med eller 

utan armstöd. Greppvänligt 

handtag finns. – Generell.

1-27 ▶  Hags, Djurgården. 

Monteras genom nedgjut-

ning. Med eller utan armstöd. 

Stativen ska målas. – Gene-

rell – Park och enklare torg.
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1-28 ◀  Malus, Sävsta-

holm. Finns med medar för 

lös placering eller fastskruv-

ning och med förlängda ben 

för fastgjutning. – Generell 

– Park och enklare torg.

1-29 ◀  Malus, Bergius. 

Finns som tresits. Monteras 

genom fastgjut ning alterna-

tivt lös placering. – Generell 

– Park och enklare torg.

1-30 ◀  Skandina-

via, parksoffa NF2301M. 

Parksoffa med armstöd. 

Brunlaserad furu. – Gene-

rell – Park och enklare torg.

1-31 ▶  Byarum, Lessebo. 

Gjutjärnssoffa med sits och 

rygg i oljad ek eller mahogny 

eller målad furu. – Äldre miljö, 

kulturhisto riska miljöer.

1-32 ▶  Byarum, Les-

sebo, bänk. – Äldre miljö, 

kulturhistoriska miljöer.

1-33 ▶  Nola, Paxa. 

– Moderna miljöer.
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1-34 ◀  Lessebo, Byarum. 

Kan förses med armstöd. – Äldre 

miljö, kulturhistoriska miljöer.

1-35 ◀  Nola Orm-

circkel. – Generell.

1-36 ◀  Vestre, Via. Kan 

användas runt större stam-

träd. Bänkar utan armstöd bör 

kompletteras med soffor med 

armstöd. – Moderna miljöer.

1-37 ▶  Nola, Nova. Dub-

belsoffa på Drottninggatan.

1-38 ▶  Nola, Sergel. 

Används vid Sergels Torg.

1-39 ▶  Byarum, Orm-

bunkssoffan. Gjutjärnssoffa. 

Den gröna an vänds exempel-

vis i Kungsträdgården och på 

Gustav Adolfs Torg och den 

vita på Brunkebergstorg. 
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”The park - These spaces can function as a link between the pro-

tected space at home and the unknown spaces of the larger urban 

area. That is, they are transitional spaces of play and creativity 

that can help to bridge the boundaries between the self and the 

other” , Ellsworth.

EN ANALyS Av MÖBLERNA

De först nämnda lekfullt utformade, skulpturala sittmöbler som med form 

och färg skulle stimulerar fantasin och locka till lek kom aldrig till platsen 

och ersattes istället av Parco stolar. Möbeln har används som ett försök, att 

komma tillrätta med de problem som de har upplevt uppstått i och med att 

en viss typ av människor uppehållit sig på platsen. Genom detta ska alltså 

miljön upplevas tryggare, locka andra besöksgrupper, fungera tillsammans 

med en café-glasskiosk samt reducera friktionen mellan olika typer av park-

besökare. Jag undrar om en möbel verkligen kan åstadkomma allt detta och 

tittar därför noggrannare på det som ommöbleringen hoppades leda till.

NUvARANDE MÖBLER

Möblerna i Tessinparken bestod av en soffa 'Djurgården' från hags och är 

numera ersatt av 'Bergius' soffan från Malus samt stolen från Nola. Djur-

gården	finns	med	eller	utan	armstöd	och	i	två	färger,	grön	och	brun.	Den	

kommer i två delar, en sits av trä och en varmförsinkad stålram som gjuts fast 

i marken. På grusplanen där det tidigare stod likadana 'Djurgården' soffor 

som i övriga parken valde man att istället använda sig av Parco stolarna. 

Parco ingår i en möbelserie som består av stol, pall, bord samt soffa18. Allt 

kan fås i ett antal olika färger, med eller utan snurrfunktion och vissa med 

armstöd. Stommen består av stål som är elförzinkat, kromat och sedan 

pulverlackerat. Sits och rygg är av täcklaserad furu eller FSC-märkt Jatoba. 

Stolen fastsätts genom bultar i mark eller gjuts ned 400mm i marken. 

[18]  Broberg & Ridderstråle, Parco stol och pall
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EN MÖBELS UTSEENDE / FäRG

Att jämföra olika möblers utseende för att säga om den ena är vackrare än 

den andra är en diskussion jag väljer att inte gå in på, då det är alldeles för 

lätt att det enbart blir ett tyckande. vad som däremot kan sägas utseen-

demässigt utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv är den om färgen. Det 

finns	mycket	forskning	på	hur	människor	upplever	färger	både	ur	ett	rent	

strikt fysiologiskt perspektiv till hur historien har format vår uppfattning 

av olika färger till den om hur färgerna påverkar oss förknippat till naturen.

Egentligen borde detta inte vara någon diskussion då färgskalorna som 

Staden enligt sitt eget Möbelprogram bör använda går i neutrala och mörka 

färger där företrädesvis den mörka Stockholmsgröna färgen bör användas 

i en park19.	Parco	stolarna	har	flera	olika	färger,	varav	vissa	inte	följer	denna	

standard. Med hänseende till att de därmed uppvisar färgstarkare, ljusa 

färger kan vi därför säga att de livar upp miljön med dessa färger. Däremot 

åstadkoms inte detta mer än om någon annan möbel hade samma färger.

[19]	 	 Trafikkontoret,	Möbelprogram	Stockholms	standard	s.	9

1-40 ▲  Parco fåtölj, Nola
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FÖRUTSäTTNINGAR FÖR ATT SKAPA 
EN LIvFULL MILJÖ

Miljön	kan	även	sägas	livas	upp	om	fler	personer	befinner	sig	på	platsen	

eller är aktiva på ett sådant sätt att det bidrar till en livfull miljö. vi skulle 

därmed kunna titta på är hur många som kan uppehålla sig på platsen och 

vad de då kan göra för att avgöra om platsen har förutsättningar för att 

vara en livlig miljö. om vi tittar på den tidigare möbleringen då platsen var 

möblerad med Djurgårdens parksoffa kan vi konstatera att varje soffa 

har	sittplats	för	tre	personer.	På	Parco	stolen	finns	det	plats	för	en	person.	

Tidigare fanns här åtta bänkar utspridda längs med kanterna med plats 

för tjugofyra personer, de har ersatts med 13 stycken stolar utspridda 

längs med två sidor. vi kan här se att bytet från bänkar till sittplatser har 

resulterat i färre sittplatser vilket i sin tur ger mindre förutsättningar för 

att många personer ska kunna uppehålla sig på platsen. Eftersom Parco 

stolen endast har plats för en person spelar också placeringen av dessa 

möbler en stor roll för hur personer interagerar med varandra. Möblerna 

är	inte	flyttbara	utan	fastgjutna	i	marken	och	kan	därmed	inte	anpassas	till	

olika situationer eller storlekar på grupper. Eftersom möten mellan olika 

folkgrupper och kulturer inte inträffar så ofta på arbetsplatser eller inom 

den privata sfären så betyder parker och offentliga platser en stor roll för 

att minska segregering och spänning mellan olika grupper i samhället20. 

Det är viktigt att dessa möten sker dagligen för att skapa en samexistens i 

samhället och acceptera skillnader mellan individer21. Studier från holland 

på hur olika folkgrupper använder sig av parker visade att invandrare ofta 

besökte	parkerna	i	grupper	fler	än	fyra	personer	medan	andra	ofta	besökte	

den själv eller som ett par (två till fyra personer)22.

[20]  Peters, Being Together in Urban Parks, s. 9

[21]  Heering, L. & terBekke, S, Social relations, s. 12

[22]  Peters, Being Together in Urban Parks, s. 429

1-41 ▲  Jämförelse bänkar 2012 (t.v.) och stolarnas position 2014 (t.h.)
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FÖRUTSäTTNINGAR FÖR SoCIALT  
UMGäNGE

Edward T. hall är inom den icke verbala kommunikationens forskning vad 

Freud har betytt inom psykologin. Enligt hall har vi människor ett person-

ligt utrymme, hur stort detta är varierar beroende på vilken kultur vi lever 

i samt vilken relation vi har med den vi umgås med. I många västerländska 

länder är detta personliga kroppsrymdsavstånd cirka 45 centimeter23. Detta 

betyder helt enkelt att det kan kännas obekvämt för en person om någon 

annan upptar det utrymmet på 45 centimeter från ens kropp, om det inte 

är	en	god	vän.	Men	också	att	man	gärna	befinner	sig	på	det	avstånd	med	

vilken man har en viss relation med. Det kan sägas att kroppsrymdsavståndet 

kommunicerar gentemot varandra vilken relation man har och signalerar 

även gruppsamhörighet till utomstående. När en bryter det outtalade 

överenskommelsen genom att antingen distansera sig eller vara för nära 

kan det kännas konstigt eller rent av vara negativt för en relation24. Genom 

att applicera halls teorier på dessa två möbler kan vi säga att Djurgården 

parksoffa kan användas av personer utan att bryta mot det personliga 

utrymmet eller för att socialisera med nära vänner eller bekanta. om vi 

använder oss av samma teori på stolarna visar den oss att den är avsedd att 

användas för bekanta eller människor som inte känner varandra. Möjligheten 

att umgås inom hall’s 'vän, och nära vänner' området har omöjliggjorts då 

stolarna är fastgjutna på ett för långt avstånd från varandra.

Möblernas placering kan direkt påverka möjligheten till social gemenskap 

genom att ge ett bekvämt personligt utrymme gentemot andra och att 

underlätta ögonkontakt. Men kan likväl ge ett osocialt möblemang genom 

[23]  Wikipedia, Personal space

[24]  Wikipedia, Social distance
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1-42 ▲  Illustration Hall's personliga utrymme
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att	vara	oflexibla,	skapa	ett	för	stort	avstånd	eller	inkräkta	på	det	personliga	

utrymmet och avskräcka en social interaktion, skriver Evans & Mccoy i tex-

ten 'When buildnings dont work: The role of architecture in human health'.

”Furniture arrangements can directly affect social interaction po-

tential Sociopetal furniture arrangements encourage interaction 

by movable components, provision of comfortable interpersonal 

distances, ease of eye contact, and physical comfort during con-

versation. Sociofugal furniture arrangements that are inflexible 

and that orient people in space so that eye contact is difficult or 

interpersonal distances that are inappropriately close or far have 

the opposite effect, discouraging social interaction.”25

[25]  Gary W. Evans and Janetta Mitchell Mccoy, When buildings don’t work, s. 5
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TILLGäNGLIGhET

Stolarnas sittmått är 45 cm brett. Det är ett mått som är vanligt inom lite 

mindre möbeltyper såsom stolar och pallar. Eftersom stolen har armstöd är 

det också denna bredd som avgör vad, eller vem det är som får plats. Tittar 

vi på högskolan i Skövdes Antropometri databas där Sveriges standard-

kroppsmått	finns	samt	deras	standardavvikelser	kan	vi	snabbt	konstatera	

att 49% av den kvinnliga befolkningen och 7% av männen är för breda runt 

höften för att få plats inom dessa mått26. Personer med ett handikapp som 

tex. problem med balansen eller är svag i arm eller handled kan också ha 

problem med att använda sig av stolen då den har en snurrfunktion vilket 

inte	ger	ett	fast	stöd	vid	förflyttning	från	tex.	rullator	över	till	stol,	eller	för	

att balansera när hen ska sätta sig ner. Det här kan vara ett problem för de 

240 000 personer i Sverige som har sådana balansproblem att de behöver 

använda rullator27. Stolen är inte heller anpassad för äldre för att lättare 

komma upp från. Den borde då enligt Stockholms stads handikappsrekom-

mendationer vara ca 50 cm eller högre istället för som nuvarande 45 cm 

för att underlätta för personer att resa sig upp. Armstödet följer inte heller 

dessa rekommendationer på en 70cm längd utan är 63cm långa.

Inte heller 'Djurgården' parkbänk följer dess mått till fullo. Den är också 

45cm hög men har däremot ett armstöd på 70 cm. Armstödet är dock ett 

extratillbehör som inte tidigare använts i denna del av parken. Trots avsak-

naden	av	armstöd	borde	den	fungera	för	förflyttning	från	rullator	då	soffan	

är bred och fast förankrad i marken.

När jag pratar med Agneta stake. vD på Nola, som är de som tillverkar 

[26]  Högskolan i Skövde, Antropometri för design

[27]  Brundell, Var tredje över 80 år har rollator, s. 11

stolen säger hon att det är oerhört svårt att göra en handikappanpas-

sad möbel som följer riktlinjerna. Istället förklarar hon att det är viktigt 

att erbjuda olika typer av möbler, till olika personer och olika behov. Som 

exempel ger hon deras 'Kajen' liggstolar som är väldigt låga och fungerar 

som solstolar. vissa grupper uppskattar de möblerna väldigt mycket men 

skulle aldrig kunna handikappanpassas. Genom att ha handikappanpassade 

möbler	bredvid	kan	behoven	för	flera	typer	av	människor	tillfredsställas.	

Den viktigaste handikappanpassningen är ändå höjderna säger hon. När 

jag frågar hur de väljer ut vilka möbler de har i sitt sortiment säger hon att 

det är viktigt att skapa produkter som de själva tycker fattas i staden. Det 

gör	de	genom	att	själva	finna	det	behovet	som	de	sedan	skapar	en	produkt	

för. hon säger att det är viktigt att den inte bara är slitstark utan att den 

även måste ”tåla ögats slitage”. Enligt Stake kommer man närmare med det 

genom att använda sig av en erfaren designer som vet vad som fungerar 

och vilka material som håller.

1-43 ▲  Nolas Kajen soffa
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INTERvJU Av PERSoNER I PARKEN

När jag besöker Tessinparken en solig men kall dag den 24:e mars är det full 

aktivitet på grusplanen. Tre-fyra personer spelar boule och ca 10 personer 

är utspridda på parkstolarna. Utanför, vid entrén sitter ytterligare 10-15 

personer på parkbänkarna där. 

Parken	har	erbjudit	en	social	gemenskap	för	flera	av	dem	sedan	20	år	till-

baka. De använder platsen för att umgås eller som mötesplats för att åka 

någonstans tillsammans.. En av de gemensamma saker som de gör är fredags 

middagen. Maten får de av ICA Baronen som ger bort de kort-datum varor 

som	finns	kvar	vid	veckans	slut,	därför	bestäms	också	maträtterna	av	det	

som råkar bli över just den veckan. Det som sedan behöver kompletteras 

betalas av Gula änglarna, som är en ideell organisation som stödjer utsatta 

och hemlösa människor i Stockholm. Förra veckan blev det hummergryta. 

'Mats' har tidigare arbetat som kock, och tillsammans med sin bror är det 

de som är ansvariga för tillagningen. Det mesta gör de hemma i sin lägenhet 

men	det	som	går	att	tillaga	på	grill	lagas	på	plats.	För	grillen	finns	alltid	på	

plats både för varmhållning av mat och personer. Något som behövs då de 

enligt 'Benny' står där varje fredag, året runt, oavsett vilket väder det är. De 

bjuder	alla	som	vill	på	mat,	slå	länge	den	räcker,	och	det	är	enligt	dem	flera	

boende i området som kommer ned från husen runtomkring för att få en 

matbit. ”Det är lite roligt att det är vi som kan bjuda andra på mat, det känns 

lite speciellt” säger Mats. Idag bjuds det på frukt till förrätt och korvgryta, 

när de ska äta maten sätter sig några utspridda på stolarna, resten står och 

äter i små grupper.

Istället för att vidareutveckla den här sociala gemenskapen och använd-

ningen av en annars tom plats genom att utveckla mötesplatsen med bänkar 

placerade för att underlätta konversation och bord för att placera mat och 

dryck eller kanske för att spela sällskapsspel på. vidare skulle ett vindskydd 

och eller regnskydd behövas för att underlätta tex. fredagsmiddagarna. Så 

valde staden att göra tvärtom.

hUR KAN DESIGN PåvERKA?

Axel Landquist park har används som inspiration och ett gott exempel på 

en parkmiljö som blivit bättre och när jag besöker den senare samma dag 

som Tessinparken är det första jag möts av en man som urinerar i en buske. 

Fågelskiten ligger tjock på bänkar som är placerade runt parkens kanter. Tre 

personer sitter på en bänk i ena hörnet och en annan man på en i mitten. Jag 

presenterar mig och får reda på att han heter hannes. Nu är han pensionär 

men tidigare har han arbetat med att ta hand om dessa och andra parksoffor 

på Södermalm. han har använt parken, som han döpt till ”hundskitsparken”, 

i många år då han bor i närheten. hannes säger att den ser så sorglig ut för 

att redan när den byggdes snålade de på jorden som täcker de rivmassor 

som parken är uppbyggd på och som uppstod när åsö mentalsjukhus lades 

ned. området genomgick då en stor transformation och rivningen mar-

kerade eran för den tiden som sjukhuset utförde lobotomeringar på de 

som då kallades för ”sinnesslöa” människor. Jag fortsätter med att besöka 

Nytorgsparken, 100 meter härifrån. här är det fullt av aktivitet. Kiosken 

har öppet och alla bänkar på den soliga sidan är fulla. här har någon även 

byggt ut antalet sittplatser genom att spika fast brädor på räckena mot 

buskarna	och	även	kaféet	har	placerat	ut	flera	solstolar.	

kApitel 2
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1-44 ▲  Flyttbara möbler och sitplatser på staket på Nytorget

1-45 ▲  Panorama bilder över Nytorget (överst) och Axel lindquist park (underst)

1-46 ▲  Bänkar i Axel lindquist park fulla med fågelavföring
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EN ANALyS Av TESSINPARKENS 
MÖBELByTE

De parkmöbler som valdes för att få bukt med klagomålen mot störande 

personer i Tessinparkens södra förgård blev Parco stol. Möbleringen med 

dessa har, som jag tidigare visat, lett till 54 procent färre sittplatser jämfört 

med de soffor som fanns på platsen tidigare, och som ca 56 % av befolkningen 

har svårt att använda sig av då de har ett för smal sitsbredd. Dessutom kan 

de innebära ett problem för rörelse- och eller balanshindrade. Parkmöbler-

na har tillkommit för en hög kostnad och mot stadsdelsnämndens beslut. 

Utformningen har fått utstå kritiska kommentarer av medborgarna och 

från journalister. 

DN skriver om att det kanske är ett uttryck för tidsandan där var och en 

är sig själv och saknar tiden där man kunde slå sig ned på en parkbänk och 

byta några ord med en främmande person28. En annan artikel i DN har 

titeln ”Parken där människan är en ö” där skriver viktor Barth-Kron att i 

stället för att försöka driva bort stadsdelens rutinerade bänksittare borde 

man nog lita på deras omdöme29, Lokaltidningen Mitt-i skojar till det lite i 

debatten	mellan	flera	arga	insändare	genom	att	använda	rubriken	”Rena	

snurren i Tessinparken”. 

[28]	 	 Epstein,	Snurrstolar	ersätter	parksofforna	i	Tessinparken

[29]  Barth-Kron, Parken där människan är en ö 

Trots att bland annat plaskdammen renoverats, en ny fontän gjutits, 4 000 

rosor planterats och nya gräsmattor anlagts till en kostnad av 14,1 mil-

joner kronor så är det sällan jag har läst så mycket kritik och reaktioner 

över några parkmöbler tidigare i media. Att så många blir engagerade i en 

parkmöbel får mig att bli lite varm i hjärtat och möbelserien Parco, som jag 

tycker är estetiskt väldigt vacker, har fått stå i centrum trots att det inte 

bara är möbeln i sig som påverkar utan även miljön runt omkring den och 

hur denna har utformats. 

1-47 ▲  Parco möbel på Tessinparkens förgård
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FRAMTIDENS FÖRUTSäTTNINGAR

Eftersom Tessinparken historiskt sett har varit stilbildande i Stockholm, får 

vi här anta att dess roll som stilbildare fortsätter. Därför är det intressant 

att titta på förändringarna efter parkens ombyggnad, dels för att se hur 

dagens samhällsklimat påverkar och speglas i parken men också för att se 

vad som kommer att hända med andra parker när de förnyas i framtiden. 

Tessinparken skulle därför kunna fungera som en inblick i Stockholms of-

fentliga miljöers framtid. 

Stockholms stadsbyggnadskontor skriver i ”Den Gröna Promenadstaden 

-En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur” att eftersom 

Stockholm kommer växa och det är helt enkelt omöjligt att få plats med 

så	många	bilar	som	det	skulle	behövas	och	kollektivtrafiken	kommer	inte	

hinnas byggas ut i tillräckligt snabb takt. Därför uppmuntrar staden is-

tället promenad (i konceptet promenadstad inräknas även cykelfordon). 

Stadsbyggnadskontoret fortsätter sedan i detta dokument att skriva om 

att parkerna kommer naggas i kanten och att det därför ska satsas på en 

typ	av	ersättning	av	offentliga	stråk	och	nya	fickparker/mötesplatser	i	täta	

stadsmiljöer30. 

Under intervjun med Dessalles berättar han att tillfällig möblering kommer 

ske i sommar, precis som försöket förra året. Förra året på Brunkebergstorg 

och	Medborgarplatsen	och	i	år	flyttar	den	sig	ut	från	Medborgarplasen	till	

Götgatan. open street kallar de projektet och där kommer de använda sig 

av	parkmöbler	och	solstolar	som	är	flyttbara.	Dessalles	säger	att	det	går	

inte	att	han	flyttbara	möbler	hur	som	helst	som	de	kan	ha	i	tex.	Frankrike,	

här	skulle	alla	sno	dem.	Därför	kommer	det	finnas	en	sommararbetare	som	

[30]  Stadsbyggnadskontoret, Den gröna promenadstaden, s. 15

låser upp ett ställ för möblerna varje morgon och en annan arbetare som 

samlar ihop och låser möblerna varje kväll.

1-48 ▲ Open Street, tillfälliga möbler på Medborgarplatsen 2013
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SKISSER

Jag började med att göra några skisser på former och funktioner på möbler 

som dykt upp i mitt huvud under tiden som jag arbetat på projektet. vissa av 

dessa skisser tog jag sedan vidare och byggde enklare skalmodeller i 1:10 i 

kartong för att kunna vända och vrida på dem. Några kunde sedan avfärdas, 

som den med en ”hängfunktion” som några av modellerna hade. De var tänk-

ta	att	hängas	och	eller	fästas	på	befintliga	staket	eller	avgränsningar.	Men	

efter	att	ringt	runt	till	bland	annat	trafikverket	och	sedan	deras	leverantörer,	

tittat i Stockholms möbelprogram för räcket förstod jag att det varken fanns 

några standardstaket eller betongsuggor så som jag först trodde. Därmed 

skulle	möbeln	i	så	fall	bli	anpassad	till	en	specifikt	staket	eller	betongsugga.	

Förutom att varken tillverkare eller leverantörer kan rekommendera det 

och därmed inte kunna lämna någon garanti om något böjer sig eller går 

sönder	så	blir	den	även	oflexibel	och	inte	speciellt	användbar.	

KAPITEL 3

1-49 ▲  Undersökning och designprocess illustration
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1-50 ▲  Tidiga skisser
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MINA KRITERIER 

Jag fortsätter genom att från den informationen som jag har fått under pro-

jektets gång, allt från platsbesök, undersökningar, intervjuer och litteratur, 

välja ut några kriterier som jag tycker framstått som viktiga. Dessa används 

sedan som stödpunkter under min gestaltningsprocess. Genom att välja ut 

dessa vill jag skapa en möbel som använder sig av så mycket som möjligt 

från mina undersökningar. Att välja mellan form och funktion är dock alltid 

något som man tvingas till, jag hoppas här att jag kan hitta en bra kompromiss. 

Nedan ställer jag upp dessa i en lista utan inbördes ordning.

DESIGNKRITERIER

1. Från observationer och intervjuer i Tessinparken

 1.1  Kunna spela spel på

 1.2  Kunna äta lättare mat/dryck på

 1.3  Kunna socialisera och se varandra i ögonen

2. Intervju Jean-Louis Dessalles: 

 2.1  Kan kopplas ihop till former

 2.2  Tydligt att det tillhör det offentliga rummet

3. Intervju Agneta Stalke:

 3.1  Tåla ögats slitage med hållbara material

 3.2  Möbel som kan användas för att utveckla förutsättningar för nya 

sociala platserna i staden

4. Undersökning kroppsavstånd

 4.1  2-3 personers bänk 

5. Undersökning färg:

 5.1  Färgglad

6. Stadsdelsnämnden:

 6.1  Flexibel, öka aktiviteten på en yta.

 6.2  Kunna fungera med en glasskiosk

7. Gröna promenadstaden: 

 7.1  Att den tar liten plats, 2-3 platser eller 1 plats

 7.2  Att den kan användas temporärt under sommarmånader

 7.3  Att den kan användas i täta stadsmiljöer
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ANALyS & DEFINITIoN

Eftersom en kriterie (1.3) är att underlätta för socialisering blev det genast 

viktigt att skapa förutsättningar för att ha ögonkontakt med andra per-

soner. En traditionell rak bänk ger inte möjlighet att se varandra inom de 

130 grader som ögat kan se utan distorsion utan tvingar istället brukarna 

att	vrida	på	huvudet.	En	vanlig	parkbänk	där	två	eller	fler	personer	sitter	

bredvid	varandra	och	tittar	framåt	var	därför	inget	alternativ,	därför	fick	

bänken	tidigt	en	vinkel	som	gör	att	en	eller	flera	lättare	kan	titta	på	varandra.	

På	samma	sätt	fick	den	en	andra	vinkeln	för	att	därigenom	kunna	använda	

bänken på mindre ytor, eller runt träd eller plantering men ändå kunna ge 

möjlighet för personer att sitta bredvid varandra. 

Vidare	var	det	viktigt	att	flera	möbler	ska	kunna	kopplas	ihop	för	att	just	

skapa denna vinkel för att kunna se varandra men genom att koppla ihop 

flera	möbler	blir	de	även	svåra	att	stjäla	eller	flytta,	därmed	kan	de	skruvas	

ihop i sektioner för att skapa en tillfällig möblering utan att behöva gjutas 

eller bultas fast. (kriterie 2.1, 3.2, 7.2). Framsidan och baksidan får därför 

ett liknande intryck för att det utan ryggstöd inte ska vara självklart vilken 

sida man bör sitta på.

Eftersom de ska kopplas ihop blir det lätt en alldeles för stor möbel, och för 

att kunna användas även på små ytor eller nya typer av platser så krävs det 

att möbeln är lite mindre, därför får soffan plats för två personer, någonstans 

mellan 90-120cm (kriterie 4.1, 7.1, 7.3).

 

1-51 ▲  Siktlinjer för ögonkontakt, storlekar och ihopkopplings funktioner

Traditionella bänkar ger inte förutsättningar för att se varandra.

Positionerade sitsar för att umgås

Två	personers	sits	och	en	persons	sits,	 	 	 Placering	runt	tex.	träd	eller	stolpe
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Jag väljer sedan att använda mig av fsc-märkt lärk trä då det växer i Sverige 

och har en utmärkt tålighet emot fukt och röta. Enligt en Rysk studie av 

kraftledningstolpar uppskattade man användningstiden av ledningstolpar 

med jordkontakt höll i 15 till 32 år, att jämföra med impregnerad furu som 

enligt samma studie höll i 10-25 år (kriterie 3.1)31. Den rödaktiga tonen på 

viket kan även ge ett visst färginslag i möbleringen i staden utan att för den 

delen kräva ett lager med färg(kriterie 5.1). Tyvärr lyckades jag däremot 

inte få tag i Svensk lärkträd då träindustrin i Sverige inte har tagit hand om 

den tidigare faunan i landet utan har prioriterat gran och tall och istället för 

att ta hand om andra arter som björk, ask, lärk och liknande istället blandar 

samman allt inom massa och pappersindustrin. Till exempel är det av samma 

anledning	att	den	björk	som	därför	finns	att	få	tag	på	för	möbelvirke	kommer	

från Finland och lärken kommen från Sibirien. Just den sibiriska lärken och 

den tillhörande fsc-märkningen har tidigare fått kraftig kritik för att inte 

hålla miljömålen och det kan därför diskuteras om det var det bästa valet 

av trä. En faktor som påverkade det var att när jag pratade med holms 

trävaror var lärken ett utgående sortiment och det som fanns kvar kunde 

jag få till ett rabatterat pris. 

Trots att lärk är ett hållbart material måste jag, för att skapa förtroende för 

möbeln gentemot både kunderna (Stockholms stad eller liknade) men även 

mot användare, använda mig av stål. Bänken bör med dessa material hålla 

både tidens och ögats slitage. Förutom att den blir väldigt hållbar fungerar 

den då utmärkt att bulta i mark, eller koppla ihop med varandra (kriterie 2.2). 

[31]  Bazhenov & Kharuk, s. 62–65. 

Det sista kriteriet som återstår är det om att det ska fungera för att äta 

lättare mat eller dryck (1.1, 1.2). Under ett samtal med handledaren tidigare 

diskuterades om det skulle bli en kollektion av möbler, där ett tillhörande 

bord kunde vara en av dem. Men jag har svårt att se en tillfällig möblering 

som	har	flera	olika	delar	sammankopplade	utan	att	det	lätt	blir	för	stelt.	Det	

är också ingen hemlighet att Stockholms stad inte gärna placerar ut bord 

eftersom	det	finns	ett	problem	med	nedskräpning,	vilket	är	en	logik	som	det	

kan fortsättas diskuteras på. oavsett vad så tror jag att det kan vara bättre 

att ha en bords funktion som inte direkt är avsedd för funktionen. Därmed 

kunde det smygas in i det offentliga rummet och eftersom det varken skulle 

ha en tydligt uttalad funktion för beställare eller användare så kunde det få 

en chans att användas på ett annat sätt. För att kunna ha en bord liknande 

funktion utan att skapa en bord verkade det enklast att utvidga armstöden 

för att skapa en större yta. De är redan där och därmed behövs ingen extra 

möbel eller funktion (kriterie 6.2, 1.1, 1.2).

Jag har tidigare använt gyllene snittet i andra designsammanhang och valde 

därför att när de exakta vinklarna på bänken skulle bestämmas använde jag 

mig därför av den för att få fram den exakta vinkeln. Sedan bestämde jag 

bredder, höjder och lutningar. Dessa mått kontrollerades gentemot de mått 

som boken ”sittmöblers mått” har för rekommendationer. Sitsens höjd blev 

här lite högre för att fungera bättre för äldre.

Skissen	byggdes	sedan	upp	i	Solidworks	där	den	bearbetas	flera	gånger	för	

att få dess exakta storlekar och proportioner. 
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1-52 ▲  Traditionell rak möblering gentemot exem-

pel möblering med vinklar fram och bak på möbeln

Traditionell rak sits

Vinklarna möjliggör mer spännande former på en liten plats

1-53 ▲  Justering av vinklar enligt det gyllende snittet och liksidiga trianglar

2 personers sits och en persons sits får vinklarna av gyllende snittet och liksidig triangel.

De olika vinklarna möjliggör olika mönster
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1-54 ▲  Skalmodeller i kartong 1-55 ▲  Designarbete i Solidworks kombinerades med handskisser



TQDE10 En liten del av parken   -    Målgrupp & marknad | 8180  |

MEN vERKLIGhETEN Då  
- GåR DEN ATT TILLvERKA?

När benställningen var klar dubbelkollades vinklar och mått för om de faktiskt 

gick att tillverka. Detta diskuterades med två olika metallverkstäder. Ingen av 

dem någon anledning att ändra på något och tyckte inte att konstruktionen 

behövde justeras. Det som framkom var däremot att tjockleken på plåten 

kunde sänkas från 15mm till 12mm och ändå klara sittkraven. Ryggstödet 

kunde vara lite besvärligt att tillverka i rostfritt då det är svårt att vrida 

just den metallen på längden. Anledningen skulle vara att rostfritt är en 

sprödare metall, men han trodde ändå det skulle gå problemfritt. Då det 

är en prototyp tyckte jag att smidesjärn kunde användas som är billigare 

och	lättare	att	arbeta	med	men	som	saknar	ytfinishen	och	istället	får	målas.	

Tyvärr visade det sig att de inte hade tid att tillverka en prototyp, trots att jag 

kontaktade dem tre veckor innan den behövde vara klar. Tidsmässigt anser 

jag utifrån det här projektet att det är svårt att hinna klart med designen 

tidigare än så med tanke på att jag var tvungen att göra klart allt designar-

betet och konstruktionen innan jag kunde skicka den till verkstaden. Men 

för dem är det självklart inte särskilt mycket tid. Eftersom jag ändå vill ha 

något att ställa ut på utställningen kände jag att jag hade två alternativ i 

fråga om prototyp. Antingen gör jag en benställning i trä som jag målar och 

låtsas är i metall eller så gör jag en alternativ design med en benställning i 

trä. Denna design innebär merarbete men har fördelen att bänken går att 

använda och man kan sitta i den för att utvärdera vinklar och liknande. Därför 

bestämmer jag mig att göra en alternativ benställning i trä. 
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1-56 ▲  Bänk snett från sidan

1-57 ▲  Bänk ensits

1-58 ▲  Bänk framifrån

1-59 ▲  Bänk detalj
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1-60 ▲  Bänk  med ryggstöd snett från sidan

1-61 ▲  Bänk med ryggstöd frammifrån

1-62 ▲  Bänk med ryggstöd från sidan

1-63 ▲  Bänk med ryggstöd bakifrån
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1-64 ▲  Ensits bänk miljö illustration runt träd 1-65 ▲  Ensits bänk miljö illustration sammansatta
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1-66 ▲  Ritning med mått bänk med ryggstöd
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ANALyS & REFLEKTIoN

Att	de	flesta	parkmöbler	inte	uppfyller	samtliga	krav	som	staden	har	skrivit	

i sina dokument är inget som någon verkar sticka under stolen med. och 

inte heller denna parkbänken gör det, handtagen är inte greppbara, men i 

gengäld har de ingen ram fram, därmed kan en handikappad använda hela 

armstödet med båda händerna för att sätta sig ner eller upp. Min bänk spelar 

på det som både Agneta Stake och Jean-luis Dessalles sa om att olika typer 

av möbler behövs på en plats för att tillgodose olika typer av människor.  

Eller som Markus Degerman skriver som förord till utställningskatalogen 

i Når alt er design:

"Frågan om vad som är bra design har inget självklart svar. I och 

med samhällets förändringar och komplexitet blir det istället en 

fråga som från ett tillfälle till ett annat måste omformuleras och 

som även kan innehålla flera ibland motstridiga svar. Att förbättra 

den formgivna värld vi har omkring oss är därför en process som 

bör ske med olika metoder och på olika håll"32

 

Denna bänk är därför varierbar, med eller utan arm eller ryggstöd, samt 

en mindre variant för en person eller för små miljöer. Den kan bultas eller 

gjutas fast eller stå löst. Den kan kopplas ihop och bilda slingrande mönster 

och miljöer där människor kan mötas för att samtala, äta något, titta på 

varandra eller andra. 

[32]  Degerman, Markus. Når alt er design s. 4

om denna bänk skulle ta ett steg vidare ut i serieproduktion skulle säkert 

vissa delar behövas justeras, armstöden säkras för tyngder och tipprisker 

minimeras. Detta är dock något som då sker i samråd tillverkare och efter 

prototyper.
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1-67 ▲  Medborgarförslag angående "Räd-

da Tessinparken från missbrukarmaffian"

BILAGoR

1-68 ▲  Medborgarförslag för att "Rädda Tes-

sinparken från missbrukarmaffian"

 

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 
PARKMILJÖGRUPPEN NORRA INNERSTADEN 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
          DNR: 2010-
261.1.2.4 

SID 1 (3) 
2009-06-02 

 

Box 3128, 103 62 Stockholm. Tulegatan 13 
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253 
 www.stockholm.se 
 

Handläggare: Fredrik Ekroth 
Telefon: 08-508 09 307 
 

Till 
Östermalms stadsdelsnämnd 
 

 

Svar på medborgarförslag Rädda Tessinparken 
från ”missbrukarmaffian” 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att stadsdelsnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att 
alkoholförbud införs i Tessinparkens nedre del. 

2. Att upprustning av parkens nedre del utförs enligt detta tjänsteutlåtande, 
samt 

3. Att medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande 
 
        
 
Göran Månsson      Britt Mattsson 
stadsdelsdirektör      chef parkmiljögruppen norra innerstaden 
 
Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag gällande alkoholförbud i 
Tessinparken. Förvaltningen har även mottagit många synpunkter från närboende 
och brukare av parken angående ett ökat antal alkoholmissbrukare i parkens nedre 
del. De är många gånger högljudda, bråkar och har stora hundar. Flera medborgare 
uppger att de finner det obehagligt att passera eller vistas på ytan. Närpolisen 
patrullerar regelbundet parken utan effekt, under våren har problemet istället ökat 
och missbrukarna blivit fler.  
 
Den 12 maj 2010 höll därför stadsdelsförvaltningen en trygghetsvandring i parken 
och där flera förslag till lösning på problemet diskuterades.  
 

1-69 ▲  Tjänsteutlåtande på medborgarförsla-

get "Rädda Tessinparken från missbrukarmaffian"



TQDE10 En liten del av parken   -    Bilagor | 103102  |

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SID 2 (3) 

Svar på medborgarförslag Rädda Tessinparken från ”missbrukarmaffian”  

Box 3128, 3128 Stockholm. Tulegatan 13 
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253 
 www.stockholm.se 
 

 

Utifrån resultatet av trygghetsvandringen föreslår förvaltningen att alkoholförbud 
införs i parkens nedre del och att en eller flera aktiviteter såsom mindre lekplats, 
torghandel eller glasskiosk tillåts på ytan för att ge den ett nytt folkliv. 
 
Bakgrund 
Stadsdelsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag gällande alkoholförbud i 
Tessinparken, se bilaga. Förvaltningen har även mottagit många synpunkter från 
närboende och brukare av Tessinparken angående ett ökat antal 
alkoholmissbrukare i parkens nedre del. De är många gånger högljudda, bråkar 
och har stora hundar med sig. Parkbesökarna, närboende och även 
stadsdelsförvaltningens skötselentreprenör finner det många gånger obehagligt att 
passera eller vistas på ytan.  Vid Östermalms BRÅ-grupp och under 
trygghetsvandringen i Tessinparken 12 maj 2010 har förslag om alkoholförbud i 
parken tagits upp. Ett antal förslag kring hur grusytan kan utvecklas har också 
diskuterats, såsom torgplatser, glasskiosk, enklare lekplats eller planteringar. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av parkmiljögruppen norra innerstaden och Östermalms 
socialtjänst. 
 
Förvaltningens synpunkter och förslag 
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att hemställa till kommunstyrelsen om 
att alkoholförbud införs i Tessinparkens nedre del från fontändammen ned mot 
Valhallavägen och T-banestationen, se bilaga. På så vis kan man få bukt med 
alkoholmissbruket vid grusytan genom att polisen får ett instrument till att avvisa 
eller omhänderta missbrukare från parken.  
 
Förvaltningen tror att ytans popularitet hos missbrukare beror på närheten till T-
banestationen och närheten till Systembolagets butik i Fältöversten. I parkens övre 
delar finns inte samma förutsättningar till samlingsplats. 
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår också nämnden att besluta om ändrad planering av 
den omnämnda grusytan. Till torgyta, glasskiosk, tillfällig plantering eller enklare 
lekyta, med syftet att i ett första skede, innan alkoholförbudet träder i kraft, öka 
aktiviteten på ytan så att den blir mindre inbjudande att ”sitta och dricka sprit på”.  
 
Förvaltningen tror däremot inte att anläggandet av en boulebana skulle främja 
aktiviteten på ytan i önskvärd riktning då många missbrukare spelar boule där 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SID 3 (3) 

Svar på medborgarförslag Rädda Tessinparken från ”missbrukarmaffian”  

Box 3128, 3128 Stockholm. Tulegatan 13 
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253 
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idag. Förvaltningen ber därför nämnden ompröva medborgarförslaget om 
anläggning av en boulebana på grusytan till förmån för annan aktivitet enligt ovan.  
 
 
Förvaltningen är väl medveten om att när ett alkoholförbud införs i en park 
minskar eller upphör som regel problemet med missbrukare i just den parken/ytan. 
Men problematiken med missbrukande och störande grupper upphör inte, utan 
flyttas till annan plats. Förhoppningsvis där den är mindre störande. Stockholms 
stad, Uppsökarenheten, stadsdelsförvaltningen uppsökare -Vuxenenheten och 
polisen samverkar för att på bästa sätt komma till rätta med, dels den enskildes 
missbruk, dels störande grupper med missbrukande personer. 
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att hemställa till kommunstyrelsen om 
att alkoholförbud införs i Tessinparkens nedre del från fontändammen nedåt mot 
Valhallavägen och T-banestationen samt att ompröva beslutet om anläggning av en 
boulebana i parken. Förslaget till alkoholförbud är också svar på det inkomna 
medborgarförslaget. 
 
Bilagor 

1. Karta över Tessinparken 
2. Medborgarförslag dnr: 2010-261-1.2.4. 
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Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-06-02 med förslag  
till svar på medborgarförslag om att införa alkoholförbud i Tessinparkens  
nedre del. 
 
Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m),  
ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till 
beslut och yrkade bifall till detta. 
    
Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag 
enligt följande; 
att  stadsdelsnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att  
 alkoholförbud införs i Tessinparkens nedre del, 
att upprustning av parkens nedre del utförs enligt detta tjänstelåtande samt 
att medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl  
yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits. 
 
Stadsdelsnämndens beslut 
 
1. Nämnden avslår medborgarförslaget. 
 
2. Upprustning av parkens nedre del utförs enligt detta tjänsteutlåtande. 
 
3. Medborgarförslaget anses härmed besvarat 
 
Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion 
Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens  
beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna 
Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Stockholm 
har på senare år blivit en alltmer kontinental stad. I Stockholm finns många 
fina parker, torg och vattennära platser som stockholmarna besöker på lunch-
raster, efter jobbet och på fritiden. Aktiviteter som alla skapar ett härligt stads-
liv. Men det finns också en baksida av storstadens alla positiva sidor.  
Ett problem är t.ex. de missbrukare som finns vid Tessinparkens Valhalla- 
vägsentré och som innebär stora bekymmer för dem som passerar och bor i 
anslutning till platsen. 
 
För oss i majoriteten är det viktigt att inte angripa ett symptom på ett problem, 
utan istället fokusera på att lösa de bakomliggande problemen. I första hand 
ser vi att dialogen med Systembolaget ökar för att minska tillgången på  

1-70 ▲  Stadsdelsnämndens utlåtande angånde medborgar-

förslaget "Rädda Tessinparken från missbrukarmaffian"
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alkohol, att den uppsökande verksamhet som Stadsdelsförvaltningen idag 
genomför och som är bra, fortsätter samt att samarbete med Convictus, Gula 
Änglarna, Bryggan och Polisen fördjupas. 
 
Att få Tessinparken till en mer levande park är vägen mot en tryggare park. Vi 
ser gärna att trevliga och ordningsamma kaféer och torghandel etablerar sig i 
området för att på sikt få en mer levande park i den södra delen av Tessin-
parken. 
 
Om dessa samlade aktiviteter och insatser inte skulle ge önskad effekt, återtar 
vi gärna diskussionen senare om att införa ett alkoholförbud i delar av parken. 
Ett förbud som förslagsställaren föreslår, skulle med stadens beslutsgång inte 
kunna träda i kraft förrän tidigast hösten 2010. Därför föreslår vi, till att börja 
med, andra metoder och vill utvärdera dessa noga innan ytterligare åtgärder 
övervägs som t.ex ett alkoholförbud. 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-
möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi 
 motsätter oss inte att alkoholförbud prövas i Tessinparkens nedre del om en 
sådan avgränsning är möjlig. Däremot är det olyckligt att använda benämning-
ar som ”missbrukarmaffia” om personer som av ett eller annat skäl har hamnat 
i problem med missbruk m.m. Vi är alla människor med mänskliga rättigheter.  
 
Samtidigt får man inse att samlingar av personer med sådana problem ofta 
innebär störningar för närboende. I de avvägningar som måste göras för att 
tillgodose allas intressen är det också viktigt att inse att de platser där  
problemen uppstår varierar från tid till annan. En åtgärd på en plats kan alltså 
leda till att problemen flyttas till en annan. Roten till problemen, som har sin 
grund i olika sociala faktorer, måste åtgärdas med uppsökande sociala insatser 
i kombination med lokaler för stöd och samvaro, som exempelvis Bryggan.  
När det gäller anläggningar och andra fysiska insatser i parken – som för  
övrigt  ingår i Kungliga nationalstadsparken – kan man inte bara fatta beslut 
utifrån de problem som finns just i dag. Insatser i våra parker måste ha mer 
långsiktiga skäl för att komma till stånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TQDE10 En liten del av parken   -    Bilagor | 107106  |

1-71 ▲  Medborgarförslag om glaspaviljong 1-72 ▲  Tjänsteutlåtande angående medborgarförslaget för en glaspaviljong



TQDE10 En liten del av parken   -    Bilagor | 109108  |



TQDE10 En liten del av parken   -    Bilagor | 111110  |

 

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 
PARKMILJÖGRUPPEN NORRA INNERSTADEN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 2010-576-1.2.4. 
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Box 24156, 104 51 Stockholm. Besöksadress Karlavägen 104 
Telefon 08/ 508 10 000. Fax 08/ 508 10 099 
ostermalm@stockholm.se stockholm.se/ostermalm 
 

Handläggare: Fredrik Ekroth 
Telefon: 08-508 09 307 
 

Till 
Östermalms stadsdelsnämnd, 
sammanträde 2010-12-16 

 

Tessinparkens södra del 
 
Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet för Tessinparkens södra del. 
2. Medborgarförslaget om glaspaviljong anses besvarat med föreliggande tjänste-

utlåtande. 
 
 
 
 
Göran Månsson Britt Mattsson 
stadsdelsdirektör avdelningschef  
 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren presenterade i sitt medborgarförslag en idé om att bygga en glas-
paviljong på grusplanen i Tessinparkens södra del. Glaspaviljongen var ett förslag 
till hur problemet med att grusplanen blivit en uppehållsplats för missbrukare skul-
le kunna stävjas. Medborgarförslaget bedöms som inte genomförbart, eftersom det 
ligger en s.k. branddamm under markytan, en slags vattenreservoar som innebär 
att fasta byggnader inte får uppföras på markytan. 
 
Möjligheten till torghandel på grusplanen bedöms inte som realistiskt av Fastig-
hetskontorets handläggare. ”Bondens marknad” som är där någon gång i månaden 
går bra, men man bedömer kundunderlaget för litet för en stadigvarande torgplats. 
 
I detta tjänsteutlåtande föreslås att en del av grusplanen upplåts till en mobil glass-
kiosk och/eller cafévagn. Området närmast den möbleras med bord och stolar och 
nuvarande bänkar runt grusplanen tas bort. På resterande del av grusplanen före-
slås lekskulpturer. Förslaget ska locka andra besöksgrupper att vistas där. 
 
Bakgrund 
Förslagsställaren presenterade i sitt medborgarförslag en idé om att bygga en glas-
paviljong på grusplanen i Tessinparkens södra del. Glaspaviljongen var ett förslag 
till hur problemet med att grusplanen blivit en uppehållsplats för missbrukare skul-
le kunna stävjas. 
 
Ett medborgarförslag om alkoholförbud i parkens södra del avslogs av stadsdels-
nämnden 2010-06-10. Stadsdelsnämnden godkände dock att den tidigare planen 
på en boulebana skrinlades och att nytt förslag skulle tas fram. 
 

1-73 ▲  Stadsdelsförvaltningens beslut angående med-

borgarförslaget för glaspaviljong samt lekskulpturer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 2010-759-5. 

SID 2 (2) 
 

Förvaltningen återtog ett tidigare förslag om lekskulpturer över hela grusplanen. 
 
Stadsdelsförvaltningens synpunkter 
Medborgarförslaget om en glaspaviljong bedöms som inte genomförbart, eftersom 
det ligger en s.k. branddamm under markytan, en slags vattenreservoar som inne-
bär att fasta byggnader inte får uppföras på markytan. 
 
Möjligheten till torghandel på grusplanen bedöms inte som reslistiskt av Fastig-
hetskontorets handläggare. ”Bondens marknad” som är där någon gång i månaden 
går bra, men man bedömer kundunderlaget för litet för en stadigvarande torgplats. 
En sådan förändring skulle också innebära att en detaljplaneförändring måste gö-
ras. 
 
Här föreslås att en del av grusplanen upplåts till en mobil glasskiosk och/eller ca-
févagn. Området närmast den möbleras med bord och stolar och nuvarande bänkar 
runt grusplanen tas bort. På resterande del av grusplanen föreslås lekskulpturer. 
Förslaget ska locka andra besöksgrupper att vistas där. I Axel Landquists park vid 
Åsögatan på Södermalm hade man tidigare liknande problem som i Tessinparken. 
Där har uppförandet av en liten sommarservering i parken medfört att problemen 
minskat. 
 
En del av grusplanen anläggs lekfullt utformade, skulpturala sittmöbler som med 
form och färg stimulerar fantasin och lockar till lek. Tanken är att förskolegrupper 
och barnfamiljer, men även ungdomar och vuxna i alla åldrar, ska lockas dit och 
att barnen vill känna, klänga och klättra på dem eller springa runt dem. Belysning-
en kommer också att ses över och ges en platsspecifik karaktär som passar det ny-
skapade parkrummet. 
 
Några av skulpturerna föreslås vara belysta inifrån för att höja lekfullheten och ge 
en ökad trivsel och trygghet till platsen även efter mörkrets inbrott. 
 
Genomförandet bedöms kunna inrymmas inom budgeten för parkinvesteringar 
2011. Anläggningsarbetet planeras till våren. 
__________ 
 
Bilagor 
1. Medborgarförslaget 
2. Stadsdelsförvaltningens förslag 
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2010-576-1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-06 med förslag till  
svar på medborgarförslag om att uppföra en glaspaviljong på grusplanen i  
Tessinparkens södra del. 
 
Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) 
och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ären-
det och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande 
Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström 
(v).  
 
Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på ledamoten Gunilla Gustafssons (fp) m fl 
yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremiss-
yrkandet bifallits. 
 
Stadsdelsnämndens beslut 
 
Nämnden avslår förvaltningens förslag till program för Tessinparkens södra 
del och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag med högre 
konstnärligt värde gällande lekskulpturer/konstnärlig utsmyckning samt  
vidgar förslaget kring utformning och driftsform av ett eventuellt café.  
 
Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m) enligt 
följande; vi välkomnar förslaget om konditori på hjul i Tessinparkens södra 
del.Vi vill understryka vikten av att de entreprenörer som får möjlighet att 
driva verksamhet där är i konkurrens med övriga intressenter i närheten. Allt 
för att främja mångfald för flanörer och östermalmsbor.  
 
Om det är möjligt ser vi gärna att etablissemanget kan tillgodose allergikers 
önskemål om alternativa produkter i sortimentet. 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamö-
terna Marion Sundqvist ((mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi ser 
det som angeläget att permanent eller tillfälligt upplåta Tessinparkens södra 
del för olika enklare marknadsstånd, exempelvis för glass och/eller cafévagn. 
 
De aktuella problem som förvaltningen redogör för flyttar sig ofta i tiden. Det 
är därför inte acceptabelt att de bänkar som funnits sedan länge för parkens 
besökare tas bort. Vidare uttalar vi att de föreslagna lekskulpturerna inte är 
lämpliga på den aktuella platsen. En lekplats så nära den hårt trafikerade  
Valhallavägen enbart i syfte att göra platsen mindre attraktiv för ”miss-
brukare” framstår som olämplig. 
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Tessinparkens södra del har blivit en omtyckt plats för tillfälliga marknads-
stånd av typen ”Bondens marknad”. Platsen bör mer regelbundet kunna vara 
attraktiv för olika typer av marknader. Lekplatser för barn finns redan i  
parkens norra och mellersta delar. En lekplats för barn nära Valhallavägen 
enbart för att få bort oönskade parkbesökare förefaller olämpligt. 
 
Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt 
Westerlind (kd) enligt följande; Medborgarförslaget tar upp en viktig aspekt 
gällande stadens parker, att de ska användas och vara trevliga för besökare i 
alla åldrar. Tyvärr går det inte att uppföra en glasbyggnad på förslagsställarens 
plats på grund av markens dåliga bärighet. Istället föreslår förvaltningen att 
platsen används för caféverksamhet, torghandel och lek. Det instämmer vi 
också i. Däremot vill vi med de bestämdaste avråda från uppförandet av de 
föreslagna metallfigurerna. Områdets karaktär kräver större omtanke och 
känsla än vad de föreslagna figurerna visar.  
 
Tessinparken med dess omkringliggande hus är en arkitektonisk pärla. Husen 
är stilbildande och likaså parken med den nyligen upprustade rosenträd-
gården.  
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Parken är en relativt ny företeelse i staden men har spelat 

en vital roll i det sociala samhälle som Sverige har idag.  När 

Tessinparken mitt på Östermalm skulle renoveras valde 

staden	att	ersätta	de	befintliga	parkbänkarna	med	ensits	

stolar utspridda med ett lång avstånd sinsemellan. Däri-

genom skapade Staden medvetet en osocial miljö. Bakom 

beslutet ligger ett konstnärligt förslag som blev avslaget 

i	Stadsdelsnämnden	och	flera	klagomål	på	personer	som	

uppehåller sig i parken från boende i närheten .

En examensrapport av Ivar Forss

 


