
   

 

Integration genom  

Interaktion 
Kandidatarbete 15 HP i Fysisk Planering 

Alexandru Panait, FP 15 



 2 

 

Förord 
Denna uppsats med gestaltningsförslag 

utgör  den avslutande delen av tre års 

utbildning på fysisk planering, på Blekinge 

Tekniska Högskola.  Jag vill tacka min 

handledare Ulla Haglund för goda råd 

under arbetets gång. 

Kandidatarbete 15 HP 

Kandidatprogrammet i Fysisk Planering 

Blekinge Tekniska Högskola VT 2018 

Författare: Alexandru Panait 

Titel: Integration genom interaktion 

Handledare: Ulla Haglund 

Bilder, illustrationer och diagram: Alexandru Panait, om ingen källa anges  

Uppsats:  ca. 8500 ord (utan källförteckning) 



 3 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion…………………………………………… 4 

 1.2 Syfte…………………………………………… 5 

 1.3 Problemformulering ………………….. 5 

 1.4 Metod………………………………………… 6 

 1.5 Avgränsning……………………………….. 7 

2. Teori………………………………………………………. 8 

3. Begreppsförklaring…………………………………. 10 

4. Kunskapsöversikt……………………………………. 11 

 4.2 Konsekvenser…………………………….. 11 

 4.3 Integration…………………………………. 12 

 4.4 Mötesplatser……………………………… 14 

 4.5 Mötesplatser & integration………… 14 

 4.6 Malmö—Rosengård……………………. 15 

 4.7 Sammanfattning kap. 4………………. 17 

5. Kalmar—Norrliden…………………………………. 18 

 5.2 Kommunens satsningar……………… 20 

 

  

6. Gestaltningsförslag………………………………… 21 

 6.2 Utgångspunkter…………………………. 24 

 6.3 Utformning………………………………….25 

7. Sammanfattning…………………………………….. 32 

8. Diskussion………………………………………………. 33 

9. Källförteckning………………………………………..34 

  



 4 

 

Sverige står idag inför ett alltmer kulturellt blandat samhälle och dagens svenska städer karaktäriseras alltmer av mångfald och diversitet. Den fysiska planeringen 

måste anpassas efter dessa nya förutsättningar. En stad som karaktäriseras av mångfald och social diversitet ställer nya krav på hur planeringen ska gå tillväga för 

att kunna minimera potentiella svårigheter som denna förändring medför, bland annat att socioekonomiska svaga grupper tvingas ut i stadens utkanter.  

Urbaniseringen av dagens städer är en följd av globaliseringen som uppkom efter industrialismen. Detta har resulterat i större migration världen över, vilket kan 

ses som både positivt och negativt. Det positiva är att världen ’’blir mindre’’ vilket har resulterat i en mer flexibel arbetskraft. Det negativa associeras med ökad 

fattigdom, kriminalitet och miljöproblem.  

I Sverige där alltfler områden och stadsdelar karaktäriseras av etnisk heterogenitet är det viktigt att ge större utrymme till frågor om integration och mångfald. 

Många bostadsområden har en homogen social sammansättning och anses därmed att vara socialt segregerade i fråga om etnisk och socioekonomisk bakgrund. 

Dessa områden associeras oftast med miljonprogramsområden, där låga hyror har attraherat en stor andel av svaga socioekonomiska grupper (Bråmå 2006). Detta 

fenomen har resulterat i att dessa områden förknippas oftast med fattigdom, kulturell mångfald och kriminalitet.  

INTRODUKTION    1 
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Detta arbete går ut på att gestalta en utemiljö i ett segregerad 
bostadsområde i Kalmar, med bland annat marknadshandel. Syftet 
med detta är att höja det offentliga rummets attraktivitet genom 
att erbjuda fler aktiviteter och skapa nya mötesplatser för att 
möjliggöra för integration. I och med detta uppstår det möjlighet 
för att sociala barriärer ska förminskas samt möjliggöra för 
minskad social segregation mellan bostadsområdet Norrliden och 
närliggande villaområden samt centrala Kalmar. Syftet är även att 
studera hur det fysiska rummet kan påverka social interaktion och 
möten mellan främlingar ute i det offentliga. Studien ämnar sig i 
att öka förståelsen för hur mötesplatser kan användas för att 
möjliggöra för integration.    

 

• Hur kan man möjliggöra för integration med hjälp av 
mötesplatser i form av torg och/eller en matmarknad?  

1.2 Syfte 

   1 INTRODUKTION 

1.3 Problemformulering 

Den sociala bostadssegregationen har länge varit ett problem i Sverige 
och denna fråga har på senare tid fått allt mer vikt inom fysisk plane-
ring. Norrliden är ett bostadsområde i Kalmar som idag har en homo-
gen social sammansättning ur ett socioekonomiskt och etniskt per-
spektiv (Boverket 2010). Otrygghet och fördomar har resulterat i att 
bland annat boende i närliggande villaområden endast besöker Norrli-
dens centrum för dagligvaruhandel eller skola. Utöver dessa aktivite-
ter undviker dessa personer att vistas i området. Detta arbete syftar till 
att angripa detta problem genom marknadshandel. På så sätt skapas 
det möjlighet för fler aktiviteter som kan locka fler människor att spen-
dera sin tid eller besöka stadsdelen samtidigt som det uppstår nya mö-
tesplatser och en tryggare offentlig miljö i Norrlidens centrum. Som 
grund till detta projekt ligger det studier om bland annat hur den fy-
siska miljön påverkar social interaktion och mänsklig beteende samt 
även projekt av liknande syfte i Rosengård, där man har försökt främja 
integration med mötesplatser som verktyg.  
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För att besvara den centrala frågeställningen kommer ett fallstudie 
över bostadsområdet Rosengård i Malmö att användas. Som grund till 
det planförslag som kommer att presenteras ligger Anderssons (2004) 
teori cosmopolitan canopies. Teorin som presenteras omfattar hur 
människor beter sig på diverse offentliga platser samt hur möten kan 
möjliggöra för integration.  

För att få en bättre överblick över förutsättningar använder jag mig av 
en fallstudie över bostadsområdet Rosengård i Malmö. En fallstudie 
innebär att det undersöks en eller få enheter djupgående istället för 
att undersöka flertal fall mer övergripande (Denscombe 2009). 
Fördelen med ett fallstudie i detta fall är att de undersökningar som 
utförts studeras av forskaren på ett mer detaljerad nivå, vilket skapar 
möjlighet att få en bättre överblick för mer komplexa sociala 
situationer.  

Dessa dokument ska analyseras av genom en kvalitativ textanalys där 
jag undersöker hur projekt i vilka man har jobbat med mötesplatser 
som verktyg för interaktion förhåller sig till olika teoretiker samt 
teorier. Malmös fall undersöks med en sådan analys för att kunna 
utläsa hur kommunen har angripit de problem som segregationen i 
Rosengård medför. Det ska även göras en analys för att utläsa hur 
forskaren har upplevt det offentliga livet i Rosengård samt de lokala 
förhållandena. Datan ska sedan användas för att jämföras med 
Norrlidens offentliga liv. Med detta som grund ska jag sedan arbeta 
fram ett förslag för en ny mötesplats i Norrlidens centrum. Mitt förslag 

1.4 Metod 

   1 INTRODUKTION 

är menad att angripa den sociala segregationen inifrån stadsdelen. 
Resultatet av den kvalitativa textanalysen ska användas i detta genom 
att ställa olika teoretiker och teorier om offentligt liv och integration 
mot varandra. Detta ska möjliggöra för ett förslag som ska skapa 
möjligheter för fler möten mellan olika sociala grupper samt höja det 
offentliga livets attraktivitet.    

Fallet som har valts att dokumenteras är en observation över hur 
möten och social interaktion sker i Rosengård efter att kommunen 
satsat på att arbeta med offentliga rum på Bennets gata i syfte att 
främja möten och interaktion. Fallet är ett tydligt exempel på den 
typen av arbete som kommuner utför idag vid upprustning av offentliga 
rum i syfte att öka tryggheten, tillgängligheten och aktiviteten. En 
fördel med att studera detta på djupet är att man får bättre förståelse 
över komplexiteten och problemen i den givna situationen i Rosengård 
samt en bättre förståelse över det resultat som kommunens satsningar 

Metod för databearbetning 

Kvalitativ textanalys skall användas för att bearbeta insamlat data ge-
nom att söka det subjektiva och användbara. I detta fall blir det cen-
trala att finna de arbetssätt, förutsättningar och beskrivningar som pas-
sar bäst i respektive planområdes sammanhang. Vissa arbetssätt kan 
fungera i exempelvis Malmö men inte på andra ställen i landet, därför 
är det viktigt med en djupare karaktärisering studerade projekt.  
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Metodologisk diskussion 

Något som är problematiskt med kvalitativ textanalys är att det oftast 
är en begränsad mängd data som skall analyseras. Detta begränsar 
antalet observationer vilket försvårar för att dra trovärdiga, generella 
slutsatser (Rienecker & Stray Jørgensen 2014:193). En annan generell 
nackdel för kvalitativ textanalys är att forskarens identitet, bakgrund 
och övertygelser kan komma att påverka de analyser och urval av data. 
Detta gör att forskningen riskerar att vara för subjektiv. Det 
begränsade antalet data samt de detaljerade djupgående analyserna 
kan göra att trovärdigheten i de generaliseringar som görs blir låg 
(Denscombe 2014:417, 418). 

En annan ståndpunkt är att kvalitativ textanalys är nästan omöjlig att 
replikera då den urval av data som ska samlas in görs av forskaren 
själv. Samtidigt finns det inte heller någon standardiserad 
forskningsprocess och analyser sker utifrån forskarens egna initiativ 
(Bryman, 2012). Annan kritik som Bryman (2012) lyfter är att en 
kvalitativ analys saknar oftast transparens. Det kan alltså vara svårt för 
läsaren att förstå vad som fick forskaren att dra sina slutsatser då en 
redovisat process i forskningen oftast saknas.   

Fallstudiet ämnar till att undersöka huruvida strategisk planering av 

mötesplatser och upprustning av ett offentlig rum kan resultera i fler 

möten och interaktion, vilket skall i sin tur möjliggöra för interaktion. 

Nackdelen blir såvida att möjligheten att överföra resultatet ifrån 

liknande fall till en annat är litet då detta påverkas av en rad andra 

faktorer och platsförutsättningar (Denscombe, 2014).  

 

   1 INTRODUKTION 

1.5 Avgränsning 

Detta projekt avgränsas till bostadsområdet Norrliden I Kalmar, med in-
riktning på Norrlidens centrum och dess offentliga rum. Ekonomiska be-
räkningar kommer inte att redovisas.  

Arbetet grundas endast i frågor om social segregation och integration. 
Jämställdhet, folkhälsa, områdestillgänglighet och andra sociala aspekter 
kommer inte att beröras. Trygghet och ekonomi går hand i hand med frå-
gor om social segregation och kommer därför endast att beröras kort.  

Utöver segregation behandlar detta arbete även mötesplatser och 
huruvida dessa möjliggör för integration. Denna studie begränsas i det 
faktum att de teorier och projekt som har studerats har andra förutsätt-
ningar som grund. Med detta menas det att detta planförslag inte nödvän-
digtvis ger samma resultat som liknande projekt. Möten mellan människor 
och det offentliga livet är ett komplex fenomen som kan vara påverkad av 
massa olika faktorer, som bland annat tid på dygnet, årstid, väder och 
andra faktorer som planeringen inte kan styra över.  

Annan kritik som riktas mot fallstudier är att metoden anses ha låg 
trovärdighet i de generaliseringar som görs utifrån studien. För att 
motverka detta är det viktigt att tydligt visa på likheter och kontraster 
mellan de olika fallen för att undvika att resultatet anses mindre 
trovärdig (Denscombe 2014).  
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Elijah Anderssons teori, The Cosmopolitan Canopy (2004), 

undersöker hur människor agerar på särskilda offentliga platser, som 

han benämner som ‘’sociala tak’’. Dessa platser anser Andersson 

(2004) forma en sorts trygghets sfär där sociala barriärer förminskas 

och människor känner sig tryggare med att interagera med 

främlingar, särskilt med främlingar av annan etnicitet eller hudfärg. 

Teorin är baserat på ett studie som Andersson (2004) har utfört på 

the Reading Terminal Market - en marknad i centrala Philadelphia- 

där han har studerat hur människor beter sig gentemot främlingar 

på en mer privat och skyddat offentlig plats. Marknaden är 

lokaliserat centralt i ett vitt arbetarklassområde och i anslutning till 

mångkulturella stadsdelar där bland annat en större andel 

mörkhyade människor bor (Andersson, 2004:16). Lokaliseringen har 

bidragit till att en mängd olika människogrupper med olika etnicitet 

och hudfärg besöker marknaden dagligen. Det som Andersson 

(2004) finner intressant är hur avslappnade och trevliga dessa olika 

människor är gentemot varandra på platsen. Trots att de flesta är 

främlingar som skiljs av ålder, kön, etnicitet, sexuelläggning och 

hudfärg så finner de det inbjudande att interagera med varandra, 

bortom sociala barriären.  

 

The Cosmopolitan Canopy 

   2 TEORI 

Andersson (2004:17,21) antyder att detta beror på att genom att dela 

en erfarenhet eller aktivitet tillsammans med främlingar, som i detta 

fall att handla och äta diverse internationella maträtter och produkter, 

så påstås människor bli mer intima med varandra och på så sätt 

förminskas sociala barriärer och tolerans uppstår.  

Andersson (2004) teori kretsar främst hur liknande privata platser kan 

göra det inbjudande för interaktion och avlägsna 

främlingsfientligheten som ökat i och med globaliseringen och 

segregationen av Nordamerikas, såväl som resten av världens 

storstäder. Han beskriver ur en nordamerikansk kontext hur en person 

av en viss etnisk tillhörighet undviker att vistas i vissa bostadsområden 

där en annan etnisk majoritet dominerar, då denne riskerar att bli 

utstirrad och inte känna någon tillhörighet. Andersson (2004:17) 

benämner att detta är ett resultat av den etniska segregationen som 

råder i bland annat USAs storstäder, vilket resulterar i motsättningar 

och fördomar gentemot främlingar. 

Han fortsätter och förklarar att offentliga platser där folk av olika 

etnicitet, samhällsklass eller ras känner tillhörighet motverkar dessa 

motsättningar och fördomar och istället främjar mänsklighet och 

symbios bland medborgare. 
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   2 TEORI 

Anderson (2004) påstår att det finns flera exempel på en 

cosmopolitan canopy i en storstad. Dessa kan vara en restaurang, 

en pub, ett café, ett väntrum på exempelvis ett sjukhus, ett 

kulturhus etc. men att en cosmopolitan canopy kan även vara 

mobila, exempelvis en buss eller tåg. Alltså en skyddad offentlig 

plats där främlingar deltar i en gemensam aktivitet eller känner 

en viss tillhörighet. Samtliga av de ovannämnda offentliga platser 

anses kunna skapa en intim känsla bland människor vilket gör att 

många väljer att överge den defensiva och försiktiga 

inställningen gentemot främlingar och istället blir mer villiga att 

interagera och socialisera. Andersson beskriver bland annat att 

människor av vit hudfärg känner sig mer avslappnade med att 

interagera med mörkhyade främlingar under sådana 

Cosmopolitan canopies (Andersson, 2004:20). Samförstånd bland 

medborgare råder på platser där ingen särskild grupp eller 

etnicitet äger. 

Ur ett planeringsperspektiv kan man antyda att Andersson (2004) 

bland annat påpekar att vi måste lära oss av tidigare misstag i 

planeringen där man har uppdelade bostadsområden som 

koncentreras och lokaliseras ifrån varandra, och på så sätt skapa 

fysiska barriärer och segregation. Kan då svaret på det Andersson 

efterfrågar vara fler mötesplatser som inbjuder till interaktion 

och samspel?  Genom att arbeta med mötesplatser i stadens alla 

delar skapar man offentliga rum där olika sociala grupper kan 

mötas oavsett vart dessa olika grupper är bosatta.  

Genom att arbeta strategiskt med diverse mötesplatser låter det 

ganska självklart att man i större utsträckning ges utrymme för 

medborgare av olika samhällsgrupper att interagera och leva i 

symbios med varandra. Genom att man möts så ges det möjlighet 

till att lära av varandra, och då anser man kunna bortse från 

stereotyper och förutfattade meningar.  

Bild 1: Reading Terminal Market 
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Begreppet segregation betyder separation. Segregation beskriver en fysisk 

uppdelning av bland annat olika demografiska, etniska samt 

socioekonomiska grupper (Martinsson 2005). Med social segregation 

menas det segregation utifrån de skillnader som finns i samhället, 

exempelvis socioekonomi, kultur och etnicitet. Boverket beskriver de tre 

olika kategorierna av segregation som: 

• Demografisk segregation – ”skillnader i rumsliga fördelningar efter 

ålder, kön och hushållstyper” (RKT 2006:10). 

• Socioekonomisk segregation – ”klass- och resursskillnader 

strukturerar befolkningens fördelning i det urbana rummet” (RKT 

2006:10).  

• Etnisk segregation – ”personer som delar vissa etniska, religiösa eller 

kroppsliga kännetecken tenderar att kongregeras, dvs. samlas, och 

segregeras från personer som har andra attribut” (RKT 2006:10). 

När det talas om begreppet segregation tänker man oftast på 

bostadssegregation. Graden av segregation mäts då genom att undersöka 

vart samt vilka grupper som bor på en viss plats. Det läggs mindre fokus på 

att undersöka hur minoriteter beter sig ute i samhället, alltså segregation 

av det offentliga rummet. Legeby (2008) beskriver att när man talar om 

segregation bör man inkludera hur segregreade olika grupper av boende är 

ute i det offentliga. Exempelvis arbetslösa och utrikesföda som saknar 

språkförmåga eller har en liten nätverkscirkel. Mötesplatser inom en ett 

Segregation 

   3 BEGREPPSFÖRKLARING 

område kan då anses viktiga i fråga om segregation ute i samhället, då 

individer kan bemötta varandra på dessa platser oavsett vilken stadsdel 

man kommer ifrån, och detta kan anses begränsa de sociala barriärerna.  

 

Segregerade bostadsområden associeras oftast med områden av lägre 

status belägna i städers utkant. De flesta av dessa typer av områden är 

miljonprogramsområden där arbetslösheten är hög och antalet 

koncentration av invandrare är stor (Bråmå 2006). Det förekommer dock 

segregation även i bostadsområden som karaktäriseras av 

höginkomsttagare och hög koncentration av svenskfödda. Dessa områden 

är då segregerade i fråga om socioekonomi, etnicitet och demografi. 

Denna typ av segregation diskuteras däremot inte alls lika ofta, vilket kan 

bero på att boende i dessa områden inte är lika utsatta för sociala och 

ekonomiska problem i samhället. Segregation kan därför upplevas som 

ett relativt fenomen där koncentration av vissa befolkningsgrupper 

resulterar i en koncentration av andra grupper i andra delar av staden 

(Bråmå 2006). Det som menas är alltså att exempelvis 

höginkomstintagare medvetet väljer bort områden av lägre social status 

där exempelvis låginkomsttagare bor, och istället väljer att bosätta sig i 

dyrare områden med människor av liknande livssituation. I och med detta 

kan man inte konstatera att segregation är kopplat till ett viss område, 

utan det behövs titta på det hela i en större perspektiv, där området i 

fråga samspelar med sin omgivning och resten av staden.  
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   4 KUNSKAPSÖVERSIKT 

I och med att vi lever i en värld präglat av en ökade globalisering 

kommer segregation och integration frågorna bli av allt större 

betydelse inom fysiskplanering. Detta ställer större krav på svensk 

planering som behöver utvecklas för att bättre handskas med de 

utmaningar som rör segregation och utanförskap. Det behövs 

fördjupande kunskaper om hur man kan möjliggöra för tolerans och 

integration. Detta skulle kunna uppnås genom att skaffa bättre 

förståelse för hur möten och social interaktion sker i det offentliga 

rummet, samt hur man kan främja dessa för att minska sociala 

barriärer. Men detta är en komplex fråga, teoretikern Jan Gehl (2013) 

skriver att möten och social beteende ute i det offentliga påverkas av 

många olika faktorer och inte endast av den fysiska gestaltningen. 

Kultur, ekonomi, ålder och kön är några exempel på faktorer som 

påverkar hur diverse människor agerar och använder sig av det 

offentliga rummet. Detta gör det svårt för planeringen att förutse 

möten och social beteende ute i det offentliga. I och med detta 

behövs det därmed fördjupad kunskap om hur olika grupper agerar 

på offentliga platser beroende på ens etnicitet, kultur eller finansiella 

resurser. Denna förståelse kan sedan användas för att skapa 

mötesplatser som på ett medvetet sätt bidrar till integration av olika 

folkgrupper, och därmed bidrar till en förminskad negativ effekt av 

dagens sociala segregation.  

Segregation medför flera diverse problem, de mest omfattande är utestängning 

från samhället och diskrimination. Dessa problem medför negativa konsekven-

ser främst för svaga socioekonomiska grupper samt nyanlända invandrare då 

integration av dessa grupper försvåras. De problem som segregation medför är 

ofta koncentrerade i oattraktiva miljonprogramsområden som ligger belägna i 

städers utkanter. Dessa områden präglas av boende med svaga ekonomiska 

resurser, arbetslöshet och större koncentration av invandrare och därmed är 

associerade med sociala problem (Martinsson 2005). Det går då att antyda att 

det är den socioekonomiska och etniska segregationen som oftast ses om ett 

problem. Parkinson (2012) beskriver segregation som en avgörande orsak till att 

människor har det svårt att förstå andras önskningar och behov, vilket leder till 

minskad förståelse kring hela människogrupper. Segregation påstås försvåra för 

en helt demokratisk samhället då man har det svårt att förstå andras perspektiv 

(Parkinson 2012). Man kan då tyda det som att ett integrerat samhälle är viktigt 

för att uppnå ett demokratiskt samhälle.  

Andra konsekvenser som segregation medför är att den lokala koncentrationen 

av befolkningsgrupper är viktiga då de har en direkt effekt på individernas 

livschanser (Bråmo 2006). Med andra ord påverkas man som individ av sin 

omgivning.  Exempelvis om ett område har en större andel högutbildade, 

resursstarka individer så påverkar dessa det områdets sociala karaktär och 

utveckling. Det finns forskning som visar på att etniska minoritets grupper har 

större möjligheter till integration om de kommer i kontakt med infödda svens-

kar. Detta då skråmässiga och beteendemässiga normer överförs via interaktion 

mellan boende i ett område (Lilja & Pemer 2010).  

4.2 Konsekvenser 
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   4 KUNSKAPSÖVERSIKT 

En social segregerad område med en större koncentration 

invandrare får därmed svårare att komma i kontakt med dessa 

personer och därmed ökar risken för utsatthet. Likaså visar 

forskning på att en koncentration av utsatta grupper leder till 

ökad kriminalitet inom ett område.  

Göran Cars (2006) skriver däremot att som fattig eller nyanländ 

invandrade hamna i ett område av lägre status behöver det inte 

betyda att man utsätts för diskrimination eller utstötning i 

samhället. Han beskriver att för många unga och invandrare 

ligger det stort värde i att överhuvudtaget få bostad, och av 

därmed finns det en uppskattning för dessa områden av lägre 

status. Dessa grupper ser oftast kvalitéer och trygghet i att bo i 

ett område med personer av samma bakgrund och etnicitet. 

Därmed påstår Cars att bara för att man bor i ett sådant område 

är det inte synonymt med att man blir utsatt för särbehandling i 

samhället (Cars, 2006). 

4.3 Integration 

Martinsson (2005) beskriver integration som en process som enar 

separata enheter, i detta fall olika folkgrupper. Han beskriver vidare 

att ett integrerat samhälle är ett samhälle där alla människor, oavsett 

bakgrund eller socioekonomisk situation kan leva tillsammans och 

tolerera varandra. Integration i sig är karaktäriserat av den process 

som genom dessa sociala grupper skapar mer förutsättningar för att 

medverka i samhället. I och med integration får minoritets grupper 

ökad medverkan i frågor om rättigheter, fördelar och möjligheter. Delaktighet 

på olika nivåer kan leda till mer inkluderade strukturer i samhället, då 

medverkan kan bidra till att människor får vara en del i beslutfattandet 

(Martinsson 2005). Att besitta en medverkan i samhällsfrågor leder till social 

inkludering. Detta innebär att mindre utsatta sociala grupper får möjlighet till 

delaktighet i sociala utbyten och därmed en utvidgning av det sociala 

nätverket. Social inkludering handlar även om relationer mellan diverse 

folkgrupper och medverkan i diverse samhällssituationer.   

Boverket beskriver att integration rör individers och gruppers förhållande till 

samhället. Det är en process som innebär att människor har samma 

grundläggande rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vart man bor 

och vem man är. Olika sociala grupper ska kunna anpassa sig till varandra i ett 

integrerat samhälle. Boverket beskriver att det är av stor betydelse för en god 

folkhälsa att skapa förutsättningar för integration i segregerade 

bostadsområden. Att äga bostad i en välfungerad bostadsmiljö gör det lättare 

för individen att klara av delar av livet såsom utbildning, arbete och fritid. Barn 

påstås även vara en viktig aspekt i denna fråga. Boverket (2007) beskriver att 

hur bra barn har det i sin inre och yttre bostadsmiljö har en direkt påverkan på 

deras möjligheter senare i livet.  

Hur kan man då skapa möjligheter för integration i en segregerad 

bostadsområde? Boverket (2007) förespråkar olika verksamheter som fungerar 

som mötesplatser där bland annat ungdomar får möjlighet att engagera sig i 

olika aktiviteter. Ett exempel på en sådan verksamhet är Drömmarnas hus i 

Rosengård, Malmö. Verksamheten fungerar som en mötesplats för boende i 

Rosengård och resten av Malmö, där bland annat individer träffas för att ägna 
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sig åt teater, musik eller dans. Boverket beskriver att denna typ av 

verksamhet har gett bra resultat i arbetet om integration i Rosengård 

(Boverket 2007). Man kan då antyda att även här används 

mötesplatser på ett strategiskt sätt för att skapa bryggor mellan 

människor.   

Legeby (2008) stödjer integration genom mötesplatser då han 

argumenterar för djupnade förståelse kring segregation som inte 

enbart innefattar bostadssegregation, utan även hur människor 

agerar, möts och samverkar ute i offentliga rum. Han beskriver att 

möjligheter till möten mellan människor bör vara en grundläggande 

komponent i arbetet för integration. En lyckad integration i fråga om 

möten och samspel i städers offentliga rum kan begränsa de negativa 

effekterna orsakade av bostadssegregationen (Legeby 2008). Bråmå 

(2006), följer samma spår då han argumenterar att få människor, 

särskilt vuxna, spenderar lite tid i närhet till sin bostad. Det motsatta 

gäller för barn och arbetslösa. Han beskriver sedan att mötesplatser 

inom ett bostadsområde är därmed ett intressant verktyg i arbetet 

mot segregation, eftersom dessa platser kan användas av samtliga 

individer för att möta andra, oavsett vart man är bosatt (Bråmå 

2006).   

De ovannämnda teoretikerna beskriver alltså varför ett socialt blandat 

samhälle där olika människor möts är mer fördelaktig. Socialt blandade 

område motverkar problem som exempelvis koncentrationer av 

fattigdom eller socioekonomiska svaga grupper som resulterar oftast i 

ökade problem för både individ och samhället (Boverket 2007). Ett 

segregerad samhälle är alltså ett samhälle med socialt homogena 

bostadsområden, där en koncentration av svaga grupper leder till 

ökade sociala problem samt även till minskad social acceptans och 

förstånd mellan olika sociala grupper. Ett socialt blandat område 

karaktäriseras däremot av diversitet och har en mix av boende med 

olika inkomstnivåer, ålder och etnicitet (Boverket 2007). Idag arbetar 

man oftast inom stadsplanering med olika målsättningar för att uppnå 

denna sociala mix i diverse områden. Jane Jacobs skriver att för att 

uppnå en social mix och diversitet krävs det variation av miljöer och en 

större variation i boendesammansättning (Jacobs, 1961). Jacobs (1961) 

beskriver att diversitet handlar om koppling mellan fysisk form och 

mänskliga interaktioner samt relationsmönster. Hon argumenterar 

alltså för att den fysiska omgivningen bör ha vissa kvalitéer som 

resulterar diversitet i hur olika kvarter används. Hennes principer 

anses vara av stor vikt för den postmoderna planeringen.  
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4.4 Mötesplatser 

En mötesplats kan beskrivas som diverse platser i staden där individer 

möts och ges möjligheten att interagera med varandra. Mötesplatser 

kan även ses som offentliga platser. En offentligplats är tillgänglig för 

allmänheten och karaktäriseras av att ingen exkluderas från platsen 

samt att ingen dominerar platsens användning (Parkinson 2012). 

Historiskt sätt så har offentliga platser fungerat som torg, parker eller 

stadens gator, men i och med en ökad privatisering har nya former av 

offentliga platser tillkommit, som exempelvis kollektivtrafik, 

lekplatser, pubar med mera. Denna privatisering har dock resulterat i 

att gränsen mellan privat och offentlig blivit allt mer otydlig. Det som 

karaktäriserar en privat plats brukar oftast vara platser som inte är 

helt tillgängliga för samtliga samt som innefattar kontroll om hur 

platsen ska användas samt vilka som får använda den. En privat 

mötesplats beskrivs därmed som en plats som ägs av en privataktör. 

Dessa kan vara ett köpcentrum, en skola, bibliotek, olika sport- och 

aktivitetsarenor.  Mötesplatser kan vara inriktade till vissa 

intressegrupper och därmed besitta funktioner som ämnar till att 

attrahera sociala grupper baserade på ekonomi, kultur eller 

intressespecifika grupper. Mötesplatser kan även vara med allmänt 

riktade och besitta olika funktioner för olika individer och grupper. 

Mötesplatser kan vara ämnade för närmast boende eller fungera som 

en allmän plats för hela staden (Parkinson 2012). Det som alla 

mötesplatser har gemensamt är att de ger upphov till möten mellan 

människor.  

4.5 Mötesplatser och integration 

Enligt ovannämnda teoretiker så är mötesplatser i bostadsegregerade områden 

positivt då boende från olika delar av området integreras genom möten med 

andra människor. En förutsättning för integration och minskad social 

segregations är dock att mötesplatserna ska attrahera olika etniska, 

socioekonomiska eller demografiska grupper. En mötesplats som lyckas 

attrahera dessa olika grupper anses då vara ett fungerande mötesplats i fråga 

om integration och arbetet mot social segregation. Detta då det skapar 

möjlighet för individer att interagera och samexistera med individer av annan 

bakgrund från andra bostadsområden, vilket då kan möjliggöra för tolerans 

genom att sociala normer överförs (Lilja & Pemer 2010). Genom att sprida ut 

mötesplatser i ett områdets alla delar kan man påverka individers 

rörelsemönster genom att det kan leda till att individer börjar utforska och 

använda sig av andra offentliga platser än dem i direkt närhet till ens bostad. 

Detta kan i sin tur leda till nya upplevelser av platser vilket kan resultera att 

förutfattade meningar om en viss plats eller område minskas. Det anses därför 

vara viktigt att arbeta med lokalisering och utveckling av mötesplatser som 

möjliggör för gränsöverskridande möten i ett segregerad bostadsområde.  

Tunström (et al. 2010) beskriver att mötesplatser kan även vara av stor 

betydelse för en stadsdels identitet. Detta då målplatser fungerar som 

målpunkter kan de breda ut sig i allmänhetens medvetande och därmed agera 

som ett landmärke för ett område (Tunström et al. 2010).  Det kan då anses 

vara av större vikt att arbeta med identitetsskapande mötesplatser i 

segregerade bostadsområde, för att attrahera besökare från andra stadsdelar.  
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Göran Cars (2012) argumenterar att den mentala bilden som människor 

har av ett område eller stadsdel får stor betydelse för områdets 

utveckling.  

Social interaktion anses vara en viktig aspekt ur samhälls- och 

individperspektiv. Tunström beskriver att människor upplever ett behov av 

att bli sedda av andra. Samtidigt förespråkas det att om människor träffas 

regelbundet utvecklas gemenskap och intresse för andra (Tunström et al. 

2010). Tunström menar att det är så man skapar nya kontakter och utökar 

sitt sociala nätverk, genom regelbundna ytliga kontakter som oftast är 

slumpmässiga. För detta krävs det fungerande mötesplatser där dessa 

möjligheter skapas. Talen beskriver att förekomsten av denna dessa typer 

av interaktionen är ofta relaterat till den fysiska miljön. Andersson (2004) 

förstärker detta när han beskriver att trivsamma och personliga utemiljöer 

resulterar i att man blir mindre främlingsfientlig och mer öppen för 

interaktion. Detta resulterar i nya relationer och en känsla av samhörighet, 

vilket är av stor vikt för de svagare sociala grupperna (Tunström et al. 

2010). Socialt förtroende till andra grupper är oftast ett resultat av att 

främlingar delar erfarenheter med varandra. Delade erfarenheter skapas 

genom att olika individer befinner sig på samma plats och utför liknande 

aktiviteter. Andersson (2004) instämmer med denna påstående då han 

beskriver att gemenskap skapas genom delad aktivitet.  

Cars (2012) beskriver att goda, fungerande mötesplatser i 

bostadsområden av lägre status är även viktiga för att attrahera 

bosättning av starkare grupper. Han menar att individers val av 

lokalisering är oftast kopplat till vilka livskvalitéer ett bostadsområde har 

och attraktiva mötesplatser har blivit allt viktigare som konkurrensfaktor 

mellan olika orter. 

4.6 Malmö—Rosengård 
Malmö kommun är väl medvetna om problematiken med segregation och idag 

satsar kommunen på att täta staden och utveckla den inåt för att öka stadens 

attraktivitet samt som det påstås höja hållbarhet och socio-ekonomiska målen 

(Malmö stad, 2014). Detta anses även kunna vara en långsiktig lösning på att 

motverka den fysiska segregationen som även kan tyckas främjat sociala 

barriärer mellan människor. Större stadsförnyelseprojekt har startats i Malmö, 

främst i form av satsningar på upprustning av offentliga miljöerna. Det har även 

gjorts studier av hur man kan främja mötesplatser för olika livsstilar (Malmö 

stad, 2010). Målet är att förstå hur det offentliga rummet kan utformas för att 

skapa förutsättningar för vardagliga möten mellan olika livsstilar. Detta är något 

som är kärnfullt för Andersons (2004) teori om cosmopolitan canopies. Teorin 

anses av mig begränsas i den form av att den inte blivit applicerat utanför USA 

eller i svensk kontext, men det hänger mycket väl ihop med det Malmö kommun 

satsar på. Skulle Anderssons teori kunna fungera i den postmoderna stad som 

Malmö har utvecklats till och som idag präglas av problematik i form av 

segregation? Detta undersöks i denna studie om ett antal satsningar som Malmö 

har gjort på ett antal utemiljöer i Rosengård. 

Rosengård är ett av de större miljonprogramsområden med 767 bostäder, byggd 

mellan 1960-1970 (Malmö stad, 2010). Idag förknippas områden såväl som 

många andra miljonprogramsområden med segregation och sociala problem. 

Det pågår samtidigt diskussioner om hur man kan bekämpa segregationen, både 

socialt och fysiskt (Vagner, 2013). Rosengårds dåliga rykte associeras främst med 

den höga andelen invandrare, då 86% av områdets befolkning är av annan 

etnicitet (Malmö stad, 2008).    
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Flera stycken av de ovannämnda upprustningsprojekt i Rosengård, 

bland annat längst Bennets väg, ett stråk som kopplar södra delen av 

Rosengård med Malmös innerstad. Bennets väg agerar även som en 

större mötesplats för Rosengård med bland annat Örtagårdstorget, 

Rosens röda matta och Bennets Bazaar som välbesökta platser längst 

stråket. Flera av de satsningar som Malmö kommun arbetar med 

fokuserar sig på just de tre ovan nämnda platserna (Malmö stad, 

2010;2014). Tanken är att rusta upp dessa platser och öka dess 

attraktivitet och trygghet för att Bennets väg ska ge upphov till fler 

besökare utifrån Rosengård och på så sätt skapa fler interaktioner 

mellan olika kulturell vilket skall resultera i att nya sociala mönster 

skapas och motsättningar avlägsnas.  

Caroline Chambaudy och Yuxu Jing (2014) har gjort en undersökning där 

de studerat dessa tre offentliga platser och hur människor beter sig på 

dem. Deras undersökning visade att Bennets Bazaar var den mest livfulla 

platsen där en mångfald av olika etniciteter och åldersgrupper stötte på 

varandra (Chambaudy och Jing, 2014:17). Man kan antyda att Bennets 

Bazaar efterliknar Reading Market Terminal där Andersson utförde sin 

undersökning om cosmopolitan canopies. Båda platser har funktionen 

som marknad men även som ett socialt tak där medborgare av olika 

etnicitet och åldersgrupper utför gemensamma aktiviteter. Det är även 

mötesplatser där främlingar kan interagera och socialisera med 

varandra. Chambaudy och Jing beskriver i deras undersökning på 

Bennets Bazaar att främlingar kunde spontant börja prata med 

varandra. Detta visade sig ske även på Örtagårdstorget och Rosens röda 

matta som nyligen blivit upprustade av Malmö kommun. Chambaudy och 

Jing beskriver att efter upprustningen började fler ungdomar såväl som 

kvinnor besöka platserna dagligen (Chambaudy och Jing, 2014:20).  

Chambaudy och Jings (2014) undersökning förstärker Andersson teori om 

offentliga platser och cosmopolitan canopies men samtidigt begränsas 

undersökningen av ett fåtal faktorer. Bland annat visade det sig att flera 

av medborgarna som befinner sig på Bennetsväg passerar där endast för 

att det är den väg de väljer för att komma fram till en annan destination, 

och inte för marknaden eller mötesplatserna i sig. Samtidigt verkar det 

som att den arabiska kulturen är dominerande för marknaden vilket 

resulterar i att medborgare med dåliga relationer till denna inte vistas på 

platsen. Bland annat var det väldigt fåtal svenskar som besökte platsen 

dagligen (Chambaudy och Jing, 2014:25). En annan faktor som begränsar 

teorin är språket. Det är inte många i Rosengård som kan tala varken 

svenska eller engelska, vilket försvårar kommunikationen och 

interaktionen med främlingar.  

Huruvida Malmö kommun lyckades med deras satsningar på Bennets väg 

som en större mötesplats, med målet att fler malmöbor skulle finna det 

attraktiv att besöka Rosengård, är fortfarande oklart då vissa kulturer 

dominerar platsen mer än andra. Såsom Andersson (2014) antyder så 

främjas tillhörighet på en offentlig plats när ingen grupp eller person 

dominerar den. Det finns trots ovannämnda begränsningar starka tecken 

på att Anderssons teori fungerar i svensk kontext. Och med rätt planering 

kan nog teorin om cosmopolitan canopies främja interaktioner mellan 

olika folkgrupper och avlägsna segregationen som kom till följd av den 

postmoderna utvecklingen som skett i Malmö.  
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Med rätt planering syftas det till att undersöka de offentliga platser 

man rustar upp mer för att förstå sociala mönster samt vilka grupper 

som besöker platsen (Gehl 2011). För att ge upphov till ett skyddande 

kosmopolitiskt tak som Andersson (2004) förespråkar bör man se till 

att den offentliga platsen förbli neutral så att ingen grupp dominerar 

den då detta kan skrämma iväg andra folkgrupper. Tillgänglighet och 

trygghet är också kärnfulla faktorer för att det ska fungera. Området 

skall kunna vara tillgänglig för gamla och funktionsnedsatta samt som 

utformningen bör vara öppen och ljus för att främja trygghet. Om 

man skall planera in en ny sådant offentlig rum bör man strategisk 

kolla på lokaliseringen så att platsen blir lätt tillgängligt för flera 

samhällsklasser från olika bostadsområden. Exempelvis att arbeta 

strategiskt med mötesplatser mellan segregerade områden och 

Malmö innerstad.   

4.7 Sammanfattning för mötesplatser och integration 

Genom att arbeta smart och strategisk med att föra upp trygga 

mötesplatser bör man kunna främja interaktion mellan olika 

folkgrupper samt långsiktig bekämpa den sociala barriären mellan 

människor. Andersson (2004:29) beskriver att en mötesplats bör 

fungera som en plattform som skall motarbeta motsättningar i 

samhället och som skall leda till att människor, oavsett olikheter, ska 

få chansen att leva i symbios genom interaktioner med varandra. 

I mindre städer talar man främst om den socioekonomiska 

segregationens problem (Boverket 2007). Detta är något som anses 

vara aktuell för Kalmar.  
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Norrliden är ett miljonprogramsområde belägen i norra Kalmar. Stadsdelen 

byggdes upp under 1960- och 1970-talet med planering principer som går att 

återhitta i andra miljonprogramsområden i Sverige, som exempelvis skivhus i 

park, ett centrum för service och handel och SKAFT-planering. SKAFT-planering 

innebär en separering av olika trafikslag med hjälp av passage och broar, i syfte 

att öka tryggheten för mjuktrafikanter. Det största andelen av boenderätter i 

området är hyresrätter. SKAFT-planering tillsammans med betongbyggnader 

och ett tydligt centrum ha resulterat i att den stereotypa bilden av förorten är 

högst närvarande.   

Norrliden är det mest mångkulturella stadsdel i Kalmar Kommun, där andelen 

utrikesfödda ligger på cirka 45% (Kalmar Kommun, 2012). Den siffra kan 

jämföras med hela kommunen där andelen utrikesfödda är drygt 12%. Den 

stora siffran av personer med utländsk bakgrund har resulterat i att Norrliden 

etnifieras och konstrueras som osvenskt, fast att majoriteten (över femtio 

procent), av befolkningen i stadsdelen är svenskfödda.  

Området anses idag vara social segregerad, då boende i stadsdelen har olika 

social, ekonomiskt och etnisk bakgrund jämfört med närliggande områden 

(Kalmar Kommun, 2012).  Utöver den högsta andelen personer med utländsk 

bakgrund i kommunen har Norrliden även den befolkningen med lägst 

medianinkomst. 16 procent av befolkningen lever på ekonomiskt bistånd vilket 

är det högsta siffran för en stadsdel i kommun (Kalmar kommun, 2012). 48 

procent av barnen med utländsk bakgrund lever i en ekonomisk utsatt familj, 

motsvarande siffra för svenska barn i området ligger på 25 procent. I Norrliden 

är även arbetslösheten större än i kommunen som helhet och stadsdelen har 

lägst antal personer med eftergymnasial utbildning. Dessa siffror är 

Källa: Kalmar kommun 2012 

Källa: Kalmar kommun 2012 



 19 

 

   5 Kalmar—Norrliden 

problematiska och pekar på en utsatt befolkning. Norrliden målas upp som 

ett problemområde av media och den bilden förmedlas vidare via myter, 

rykten vid social interaktion, medier och via olika socialisationsagenter i 

skola/universitet, familj släkt och vänkretsar (Elsrud och Lalander, 2007). 

Statistiken förstärker den bilden som konstruerats kring stadsdelen.   

Segregationen upplevs som klarast om man jämför stadsdelens sociala 

status och befolkning med angränsade villaområden Bergavik, Björkenäs 

och Ljusstaden. Norrliden och dessa villaområden separeras av 

Norrlidsvägen som omkretsar hela stadsdelen. Vägen upplevs agera som 

en fysisk och socialgräns mellan befolkningen i Norrliden och de i dessa 

villaområden. Dessa områden är skilda av både sociala och fysiska 

förhållanden. I Norrliden är den största andelen boendeformer hyresrätter 

i form av lägenheter, vilket attraherar svagare ekonomiska grupper och 

yngre befolkning. I de ovannämnda villaområden är äganderätter i form av 

större villor dominerande, vilket resulterar i en befolkning med bättre 

ekonomiska förutsättningar, oftast äldre. Medianinkomsten i Norrliden är 

77 000 för kvinnor och 139 900 för män. Motsvarande siffra för kvinnor 

och män i Bergavik, Björkenäs och Björkudden ligger på 240 400 respektive 

321 800 kronor. I Bergavik och Björkenäs är var tionde person av utländsk 

bakgrund, motsvarande siffra för Norrliden är 45 procent (Kalmar 

Kommun, 2012). Norrliden är alltså en stadsdel med stora ojämlikheter och 

skiljer sig mycket gällande utbildning, inkomst och arbetslöshet, jämfört 

med närliggande bostadsområden och kommunen i helhet. 

Källa: Kalmar kommun 2012 

Källa: Kalmar kommun 2012 



 20 

 

   5 Kalmar—Norrliden 

5.2 Kommunens satsningar 

Kalmar Kommun visar på medvetenhet om att stadsdelen Norrliden 

lider av social segregation. Flera satsningar har gjorts tidigare för att 

höja områdets attraktivitet och planera bort segregationen. Bland 

annat villaområden Karlssons äng och Ljusstaden påstås ha 

planerats för att höja områdets sociala rykte och karaktär 

(Barometern, 16/12 2005:6). Det går att undra huruvida detta 

verkligen förbättrade situationen eller istället stärkte segregationen. 

Det kan tyckas att i och med detta hoppades kommunen på att den 

medelklassens befolkning som flyttar precis utanför Norrliden 

kommer att höja den sociala statusen, vilket går att ifrågasätta. 

Segregation bör inte bekämpas med krafter från utifrån, utan på ett 

medvetet sätt in inom hela stadsdelen (Elsrud och Lalander, 2007).  

Under senare tid har kommunen valt att angripa de problem som 

karaktäriserar Norrliden genom en förbjudande översiktsplan för 

större delen av norra Kalmar vid namn Projekt:Norrlidens Strand. I 

och med den fördjupande översiktsplaner väljer kommunen att 

stärka Norrlidens position genom att arbeta med stadsdelens 

kustnära läge. I dokumentet framgår det att kommunens mål är att 

skapa bättre bidningar mellan Norrliden och angränsade 

bostadsområden samt natur och vattenområden genom nya 

cykelvägar, förbättrat kollektivtrafik, nya grönastråk samt nya 

dagsvattenstråk (Kalmar kommun 2012). I och med att använda 

sig av Norrlidens parkindentitet och vattennära läge vill 

kommunen arbeta med dessa för att höja områdets attraktivitet. 

Genom fler stråk, bättre förbindningar samt bättre kollektivtrafik 

hoppas kommunen på att attrahera fler besökare till de norra 

delarna av Kalmar, där kommunen skriver att Norrlidens ska förbli 

en ny stadskärna för norra Kalmar (Kalmar kommun 2012). I och 

med detta vill kommunen satsa på utökade servicefunktioner och 

aktiviteter i Norrlidens centrum.  

Kalmar kommun har som övergripande mål att alla projekt som 

genomförs ska leda till ökad integration (Kalmar kommun 2012). I 

dokumentet framgår det en medvetande till de sociala problem 

som området präglas av vilket kopplas till den mångkulturella 

befolkningen, därav denna målsättning. Ett mål som kommunen 

har i arbetet för integration är att skapa förutsättningar för fler 

aktiviteter och spontana möten, där mångfalden i området tas till 

vara (Kalmar kommun 2012). En matmarknad i Norrlidens 

centrum kan anses av kommunen att vara en god lösning på 

dessa mål då en marknad skapar förutsättningar för spontana 

möten, aktiviteter och nya servicefunktioner.  
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   6 Gestaltningsförslag 

Förutsättningar 

Detta gestaltningsförslag grundas i de teoretiker och teorier som 

förespråkar en fungerande mötesplats som verktyg för ökad 

integration. Med detta som grund kommer en matmarknad att gestaltas 

med syftet att fungera som en attraktiv mötesplats som ska skapa 

möjligheter för mer samspel mellan olika grupper samt 

gränsöverskridande möten. För att platsen ska vara fungerande i syftet 

att främja integration krävs det att den upplevs som välkomnande, 

trygg och trivsam av diverse grupper, oavsett socioekonomisk status, 

ålder, kön eller bakgrund. Dessa aspekter ska uppnås genom att följa 

några utgångspunkter vid gestaltning av utemiljön, som bland annat Jan 

Gehl och andra teoretiker förespråkar. 

En matmarknad anses kunna få en stor betydelse i arbetet för 

integration samt för att öka Norrlidens centrum attraktivitet. Detta är 

något som saknas i Kalmar utöver några evenemang under sommaren 

där marknadshandel tar plats i centrala Kalmar. En matmarknad är 

dessutom en offentlig miljö där social interaktion sker konstant vid 

exempelvis möten och handel. En matmarknad anses kunna attrahera 

mycket folk och aktivitet. Ökat aktivitet bidrar till ökat upplevt trygghet. 

Mer aktivitet skapar även mer levande och dynamiska offentliga rum, 

vilket attraherar människor (Gehl, 2011). Människor attraherar i sin tur 

ännu fler människor vilket ökar antalet spontana möten och 

gränsöverskridande möten, som anses vara av stor betydelse i arbetet 

för integration (Lilja & Pemer 2010). På så sätt anses detta förslag kunna 

öka stadsdelens attraktivitet betydligt. Detta kan resultera i att 

människor vistas i Norrlidens centrum utöver de nödvändiga aktiviteter 

som att gå till skolan eller handla. En matmarknad är däremot en 

offentlig rum som inte kan användas dygnet runt för de aktiviteter den 

erbjuder. Det uppstår även svårigheter med platsens funktionalitet och 

attraktivitet vid kallare årstider och regniga dagar. Ett resultat av detta 

är mindre aktivitet och möten vid oväder, mörkare årstider och kvällar. 

Detta kan dock åtgärdas genom att skapa förutsättningar för andra 

aktiviteter under vintern samt genom att arbeta med belysning.  

En matmarknad där internationella maträtter serveras anses gynna den 

lokala multikulturalismen och den lokala företagsverksamheten då 

bland annat boende i Norrliden får en chans att servera mat från sin 

respektive kultur. Tanken är att marknaden ska upplevas som ett 

vardagsrum ute i det offentliga, där olika individer och grupper känner 

sig välkomna. En matmarknad kan samtidigt även beaktas som ett 

äventyr för besökare, då dem får smaka på internationella rätter i en 

trivsam utemiljö. Vid gestaltningen skall fokuset ligga på besökaren och 

platsens funktionalitet. 

Matmarknaden kan på så sätt förbli ett landmärke för Norrlidens 

centrum och vara en lösning på Kalmar kommuns mål om att öka 

Norrlidens centrum attraktivitet och karaktär för att få en starkare 

identitet som ett centrum för norra Kalmar. Förslaget kan även agera 

som en lösning på kommunens mål om att skapa goda förutsättningar 

för spontana möten och aktiviteter där mångfalden i stadsdelen tas till 

vara.  
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   6 Gestaltningsförslag 

Rörelse karta över Norrlidens centrum. SKAFT-planering är väl synlig då området domineras av mjuktrafikanter. Det sker mycket rörelse omkring 

planområdesgränsen vilket utgör platsen till en god lokalisering för en ny mötesplats. 
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   6 Gestaltningsförslag 

Målpunkter i Norrlidens centrum. Området erbjuder mycket aktiviteter men dessa används till största delen av boende i Norrliden. Detta anses bero på 

fördomar och tankar om otrygghet kring området. 
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   6 Gestaltningsförslag 

6.2 Utgångspunkter 

En attraktiv mötesplats innebär olika beroende på individen då 

alla har olika preferenser. Men det finns aspekter hos en 

utemiljö som man föredrar mer än andra. Gehl (2010) 

argumenterar att för lyckas planera en fungerande utemiljö 

behöver man ta hänsyn till individens behov. Han menar 

exempelvis att det är viktigt med mänsklig skala, tillgänglighet 

och trygghet för att skapa en trevlig utemiljö som kan tänka sig 

vara attraktiv för allmänheten. Boverket beskriver att en 

uppskattad utemiljö innebär att platsen ska vara funktionell, 

estetiskt och trygg, samt trivseln på en uteplats är oftast 

kopplad till hur hemmastadd man känner sig där. Boverket 

beskriver senare att en utemiljö kan framstå som mer attraktiv 

ifall platsen har en identitet eller karaktär som skiljer sig ifrån 

andra offentliga rum i området (Boverket 2008). Gehl (2011) 

beskriver även att rena utemiljöer anses vara mer trivsamma än 

ostädade. Städade och underhållna offentliga platser förknippas 

oftast med personlig säkerhet. Dessa är riktigt linjer som anses vara 

av stor vikt för den utemiljö jag vill gestalta. Jag vill att platsen ska 

spegla en viss identitet och karaktär samt att den ska upplevas som 

trivsam, trygg och välkommande av olika sociala grupper.   

Att kunna erbjuda aktiviteter som mathandel och samtidigt agera 

som en uteservering genom att erbjuda sittplatser där individer och 

grupper kan äta anses kunna bidra till mer attraktionskraft då en 

liknande utemiljö saknas i Norrlidens centrum. Samtidigt anses det 

skapa mer liv och rörelse i området. Genom fler rörelse och liv man 

attrahera ytterligare personer. Gehl (2010) skriver att en offentlig 

plats kan bedömas utifrån hur många människor vistas där. 

Författaren menar att om det är många som sitter, pratar eller utför 

diverse sociala aktiviteter på en offentlig plats är det ett tecken på 

att platsen är av god kvalité och fungerande som mötesplats.  
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6.3 Utformning 

Diverse matstånd skall omringa platsen till en viss nivå för att skapa en 

personlig stämning i en mänsklig skala. Genom att placera matstånd på 

det sättet skyddar man även besökare från vind till en viss del. I mitten 

av dessa matstånd skall det placeras avlånga bord med sittplatser på 

rad. Sittplatserna skall inte vara avskilda ifrån varandra för att skapa 

förutsättningar för ensamkommande och grupper att sitta bredvid 

varandra. Tanken är att på så sätt tvinga fram interaktion mellan 

främlingar. Andersson beskriver i sin studie som utfördes på Reading 

Terminal Market att marknaden fungerar så pass bra på att främja 

integration då sittplatserna är placerade så när intill varandra, vilket gör 

att man nästan tvingar främlingar att hälsa och interagera med varandra 

när man ska sätta sig (Andersson, 2004:19).  Gehl (2011) följer samma 

tankespår och skriver att det är större chans att främlingar börjar prata 

med varandra om sittplatserna är vända mot varandra eller står i vinkel 

med varandra. 

Utöver sittplatser vid bord som är främst tänkta att användas vid 

servering av mat och dryck skall det även gestaltas andra typer av 

sittplatser vid planområdets norra del. Gehl (2011) skriver att en 

offentlig miljö ska kunna erbjuda en variation av sittplatser då olika 

människor har skilda behov. Sol är en avgörande faktor för vart 

människor vill sitta då vissa föredrar att sitta i skugga under varma dagar 

medans andra inte gör det. Sittplatser skapar även möjlighet för andra 

aktiviteter som att läsa eller studera andra människor (Gehl, 2011). 

Sittplatserna skall kunna gå att flyttas för att skapa förutsättningar för 

andra aktiviteter som exempelvis midsommardans eller 

skridskoåkning under vintern där matstånden kan användas för att 

handla fika och varm dricka. Detta ökar marknadens funktionalitet och 

möjliggör för aktivitet även under vintern.    

En mindre scen placeras i planområdets södra del som kan användas 

för diverse uppförande. En scen skapar förutsättningar för lokala band 

och gatuartister att uppföra vilket gynnar den lokala befolkning, 

särskilt ungdomarna som vill ha möjlighet att uppträda.   

Utöver matstånden som delvis skapar en barriäreffekt skall själva 

uteplatsen vara öppen, utan några ytterligare barriärer i form av 

staket eller grindar. Gehl (2011) beskriver att grindar och stängsel kan 

skapa osäkerhet samt en känsla av att man inte är välkommen. Inne 

på marknaden skall det vara tillräckligt med utrymme för att 

människor skall kunna röra sig utan att krocka med varandra. Större 

utrymme är något som anses vara av vikt i Skandinavien. Gehl (2011) 

argumenterar också för behovet av ett socialt utrymme på offentliga 

platser för att människor skall kunna tolerera varandra samt tolerera 

det sociala samspelet.  
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   6 Gestaltningsförslag 
Illustrationsplan  
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   6 Gestaltningsförslag 

Sektion 

Sektion, visar på mänskliga måttförhållande samt anvädningsytan mellan matstånden. Syftet med utformningen är att koncentrera all rörelse på en gemensam yta, omringat  av 

matstånden. Detta skall kunna resultera i mer rörelse och stadsliv som skall möjliggöra för fler möten och social interaktion. Ett alternativt utformning där matstånden placeras på så sätt 

att rörelse sprids på olika ytor anses inte kunna fungera lika väl i syftet att främja möten och på så viss skapa förutsättningar integration. Ytan menad för samspel är tillräcklig stor för att 

människor skall kunna röra sig utan att krocka med varandra och på så sätt tolerera varandra.    
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   6 Gestaltningsförslag 

3D skiss över gestaltningsförslaget.  Platsen är separerad från motortrafik och lätt tillgänglig för fotgängare, med ingångar från flera håll. En scen planeras för att kunna erbjuda 

ytterligare aktiviteter och bidra till en trivsammare stämning. Gehl (2010) förespråkar att aktiviteter attraherar fler besökare vilket resulterar i mer stadsliv. Människor dras i sin tur där 

andra människor vilket kan resultera i ytterligare besökare, vilket är ett viktig mål för att matmarknaden ska lyckas i arbetet för integration.  Med bland annat dessa gestaltnings 

principer som grund anses detta gestaltningsförslag resultera i att fler boende från övriga Kalmar besöker Norrlidens centrum, vilket ger upphov till fler gränsöverskridande möten. Detta 

anses vara en viktig aspekt för att platsen ska  lyckas i syftet att främja tolerans och integration.  
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   6 Gestaltningsförslag 

3D skiss, vy från parkeringen i norr. Cykelparkering är placerad bredvid bilparkeringen för att samla samtliga transportmedel på ena sidan och lämna resten av ytan fri för fotgängare. Vid 

utformningen har det tagits hänsyn till Gehls (2010) gestaltnings principer om funktionalitet, tillgänglighet och mänsklig skala för att skapa en utemiljö som upplevs  som trivsam och 

inbjudande. Färgsättningen består av ljusa pastellfärger i syfte att skapa en avslappnad och ’’glatt’’ känsla kring utemiljön. Om människor trivs och känner sig avslappnade på en offentlig 

plats ökar chanserna för interaktion mellan främlingar, vilket i sin tur förutsätter för tolerans och integration (Andersson, 2004).  
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   6 Gestaltningsförslag 

3D skiss, entré ifrån norr. Matmarknaden är relativt öppet och lätt tillgänglig från flera håll. Utöver matstånden som formar en barriär effekt finns det inga portar eller  stängsel. Det är 

viktigt att platsen upplevs som öppen och välkomnande för att attrahera besökare. I mitten planeras det för avlånga bord med sittplatser under en paviljong tak som består till viss del av 

glaspartier. Detta för att kunna erbjuda möjlighet att både sitta i sol/ljus och skugga för variation. Borden är avlånga och sittplatserna är riktiga mot för att skapa större förutsättningar 

för grupper och ensamkommande att sitta bredvid främlingar och på så sätt skapa större förutsättningar för interaktion .  
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3D skiss över gestaltningsförslaget. Det mesta av rörelsen förväntas att ske på ytan mellan matstånden. Matstånden är lätt tillgängliga från sittplatserna. Dessa är riktade mot scenen för 

att möjliggöra god vy för samtliga besökare. Denna utformning är menad att erbjuda diverse gemensamma aktiviteter på en relativ liten yta  för att öka chanserna för spontana möten 

och samtidigt skapa en livlig miljö som enligt Gehl (2010) kan attrahera fler besökare vilket kan i sin tur bidra till ännu fler möten och interaktioner. Syftet med marknaden anses därmed 

kunna uppfyllas genom möten och gemensamma aktiviteter, då dessa aspekter skapar goda förutsättningar för integration och tolerans (Andersson, 2004).  
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   7 Sammanfattning 

Med grund i diverse teorier om social interaktion och mötesplatser som 
verktyg för integration har denna studie och gestaltningsförslag arbetats 
fram i syfte att svara på forskningsfrågan; hur kan man möjliggöra för 
integration med hjälp av mötesplatser i form av torg och/eller en mat-
marknad?  

Det som har varit kärnfullt för detta gestaltningsprojekt har varit att skapa 

förutsättningar för möten mellan olika livsstilar. Detta har försökts uppnå 

med bland annat Anderssons (2004) teori the cosmopolitan canopy som 

grund. Men för att kunna uppnå fler möten och samspel i en offentlig 

miljö krävs det att fler människor från olika sociala grupper vistas i Norrli-

dens centrum. Detta är ett problem då området anses som otryggt och 

oattraktiv vilket har resulterat i att boende från närliggande villaområden 

och människor från övriga Kalmar undviker att vistas på platsen. För att 

lösa detta problem i syfte att attrahera dessa sociala grupper och ge 

upphov till gränsöverskridande möten och mer samspel krävs det ökad 

attraktivitet och känsla av trygghet kring Norrliden centrum.  Detta skall i 

sin tur uppnås genom mer aktiviteter, därav detta förslag för en ny ute-

miljö i form av en matmarknad.   

Vid utformningen av den föreslagna utemiljön har det följts gestaltnings 

principer som bland annat Gehl förespråkar. Detta i syfte att uppnå en 

trivsam och trygg offentlig rum som skall öppna upp för fler frivilliga 

aktiviteter hos människor. Frivilliga aktiviteter innebär alla aktiviteter som 

människor utför av fri villiga och alltså inte aktiviteter som människor 

måste göra, som exempelvis att handla matvaror eller gå i skolan. En plats 

som inbjuder till mycket frivilliga aktiviteter anses enligt Gehl (2010) att 

vara en framgångsrik offentlig miljö. Genom att mer frivilliga aktiviteter 

och en mer inbjudande och attraktiv utemiljö kan det tänkas att fler 

människor från andra sociala grupper kommer att vistas på platsen. 

Genom att uppnå detta anses fler möten, samspel och social inter-

aktion komma som en följd. Med grund i de studerande teorier skall 

detta kunna resultera i integration. Anderssons (2004) samt andra 

teoretiker förespråkar att trygga, trivsamma utemiljöer främjar integ-

ration.  

Gestaltningsförslaget bör i och med detta fungera som en aktiv mötes-

plats för Norrlidens centrum. Marknaden är tänkt att fungera, likasom 

Reading Terminal Market och Bennets Baazar, som ett socialt tak där 

främlingar ges möjlighet att utföra gemensamma aktiviteter. Med 

varierande sittplatser, möjlighet att handla internationella maträtter 

och se på uppförande kan det tänkas förbli en ny attraktionskraft hos 

många invånare i Kalmar. Varierande aktiviteter anses kunna vara 

inbjudande för en bredare grupp av människor av olika ålder, kön, 

etnicitet och socioekonomisk status, vilket kan resultera i att målet om 

att skapa förutsättningar för integration uppnås.   

Sammanfattningsvis, genom att studerande av olika teorier om integ-

ration genom mötesplatser och social interaktion, samt om vad som 

gör en offentlig miljö trivsam och inbjudande, bidrar denna gestalt-

ningsförslag till att öka attraktionskraften kring Norrlidens centrum. 

Denna offentliga plats skall därmed kunna ses som en yta där samspel 

sker och där sociala barriärer förminskas.  
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   8 Diskussion 

Chambaudy och Jings (2014) undersökning på Bennets väg i Rosengård 

visar på att en upprustning av offentliga miljöer i resulterade i att fler 

ungdomar, kvinnor och människor utanför stadsdelen började vistas 

på platsen. Detta kan även tänkas ske i Norrlidens centrum genom nya 

aktiviteter och attraktionskraften som en matmarknad kan tänkas 

medföra. I Rosengårds fall var Bennets Bazaar den livligaste offentliga 

platsen, vilket anses bero på handel och service möjligheterna samt att 

platsen erbjuder sittplatser och skydd ifrån oväder. Detta fenomen 

anser jag kunna återskapas i Norrlidens centrum i och med den 

föreslagna matmarknaden.  

Huruvida detta projekt kommer att få samma resultat som i 

Rosengårds fall, där Bennets gata förblev dominerad av andra kulturer, 

är oklart. Idag är Norrlidens centrum dominerad av flera utrikesfödda 

grupper och inte någon särskild folkgrupp. Detta anser jag dock vara 

ett resultat av den sociala segregationen och fördomar kring 

stadsdelen. Troligtvis kommer även gestaltningsförslaget att 

domineras i stor uträckning av utrikesfödda, men tanken är att fler 

svenskfödda invånare från övriga stadsdelar i Kalmar skall börja vistas 

på platsen mer. Detta kan ske sakta till en börja, men genom 

återkommande folk kommer förhoppningsvis detta att ett annat 

resultat än Bennets gata.  

Det finns ett antal faktorer som jag anser kan begränsa marknadens 

funktionalitet och syfte. En faktor är hur trivsam platsen kommer att 

upplevas under mörkare timmar. Detta skulle kunna påverkas av bra 

belysning och kvällsaktiviteter och evenemang. En annan faktor som 

kan begränsa gestaltningsförslagets syfte är språkbarriärer. Detta är 

något som Chambaudy och Jing (2014) förklarar ha begränsat social 

interaktion på Bennets väg. Samma begränsning anser jag kan uppstå 

även i Norrliden på grund av den höga andelen utrikesfödda.  

En faktor som kan påverka gestaltningsförslagets popularitet är dess 

placering. Reading Terminal Market och Bennets väg har en 

strategiskt placerade och användes oftast av förbipasserande som 

målpunkter till ens slutdestinationen, vilket resulterade i att fler 

människor från närliggande områden passerade genom platserna. 

Matmarknadens placering anses inte kunna återskapa den 

fenomenet i samma utsträckning då den största andelen besökare i 

Norrlidens centrum är ifrån direkt angränsade villaområden. Detta 

skulle kunna åtgärdas genom god marknadsföring på vägar och 

sociala medier.  
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