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INTRODUKTION

År 2015 sökte fler människor än någonsin förut asyl i 
Sverige och Malmö, med sin bro till kontinenten, var 
scenen för det första mötet mellan de nyanlända och 
det svenska folket. Hundratals frivilliga hjälpte till med 
mat, husrum och kläder för att välkomna flyktingarna. 
Parallellt ser vi hur främlingsfientligheten ökar i landet 
och bostadsområden som går samman mot byggandet 
av asylbostäder. Detta visar hur vi behöver verktyg för 
att jobba med den långsiktiga frågan om hur vi ska 
leva här tillsammans och överbrygga rädslan inför det 
främmande. 

Utifrån frågeställningen ”Kan arkitektur understödja 
integration?” undersöker jag integrations-begreppets 
betydelse, teorier kring kollaborativ design, 
referensprojekt och hur mina upptäckter skulle kunna 
appliceras i Malmö.

Detta arbete handlar om ett sökande efter hur 
arkitektur kan understödja och främja integration och 
därmed möten mellan människor som annars inte 
möts. 

Med hjälp av kollaborativa designprocesser anser 
jag att platsers utformning bättre kan svara mot fler 
användares behov och därmed blir bättre mötesplatser 
i samhället. Genom kollektivt skapande utgör också 
processen i sig en mötesplats för dialog och en 
möjlighet att blicka bortom sin egen horisont.

Som en sista del i mitt utforskande har jag ritat en 
paviljong för en kollaborativ designprocess. En 
mötesplats halvvägs mellan stadsbyggnadskontoret 
och gatan. Paviljongen är av temporär karaktär och har 
fått sin form efter de aktiviteter som är föreslagna att 
utföras i byggnaden. 
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BAKGRUND

Hösten år 2015 är Malmö scenen för mottagandet 
i Sverige av de många flyende från ett det brutala 
inbördeskriget i Syrien. De trötta flyktingarna på 
Malmö C är många och ändå är de bara de sista 
dropparna av en våg av flyende människor som 
tagit sig till och genom Europa. Året innan, år 2014, 
får Sverigedemokraterna 13% av svenska folkets 
röster vid riksdagsvalet. Ett parti som starkt vill 
begränsa invandringen till landet. Partiets växande 
väljarskara visar på en växande oro i befolkningen. 
En oro inför det främmande och vad som händer 
när samhället och gemenskapen ska delas med 
några som uppfattas som främlingar. Under hösten 
2015 hälsar jag på en vän i Wien och går förbi 
en byggnad med inskriptionen Integrationshus. 
Jag stannar upp och där står det så självklart: en 
sammanslagning av fält som intresserar mig.

Jag börjar fundera på hur jag i mitt arbete med 
arkitektur kan arbeta med att främja integration och 
minska främlingskapet mellan människor. Där tar 
detta arbete sin början.
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Inbördeskriget i Syrien är en av de konflikter som tvingat mäniskor på flykt. Bild från staden Homs.

Vi upplever just nu den globalt största 
flyktingkrisen sedan andra världskriget. Mer än 43 
miljoner människor är med våld borttvingade från 
sina hem, på grund av konflikter och förföljelser, 
och befinner på flykt. Av dessa är 15 miljoner 
på flykt från sitt hemland, medan resterande är 
internflyktingar (UN, 2016) De konflikter som 
förpassat flest personer på flykt är Israel-Palestina 
konflikten (4,8 miljoner), inbördeskriget i Syrien 
(4,8 miljoner), inbördeskriget i Afghanistan (2,9 
miljoner) och inbördeskriget i Irak (1,8 miljoner) 
(UN, 2016).

År 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. 
Majoriteten kom från Syrien som har ett pågående 
inbördeskrig. Antalet asylsökande 2015 var högre 
än någonsin tidigare i Sverige. Senast landet såg 
liknande siffror var under 1990-talet och berodde 
på kriget i det forna Jugoslavien (Migrationsverket, 
2016). Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap 
på Stockholms universitet skriver om ämnet i 
sin bok ”Den rimliga integrationen” att: ”Denna 
magnitud av migration utgör en utmaning 
i en vidare mening än tidigare. Den prövar 
den demokratiska välfärdsstatens förmåga att 
förverkliga ambitionen om lika möjligheter och 

rättigheter i ett samhälle där befolkningen har 
olika bakgrund och där det är mer osäkert på 
vilken grund en gemensam identitet och känsla 
av tillhörighet kan byggas” (Beckman, 2011). 
Analyser gjorda av UNHCR beräknar att den 
migration vi sett under år 2015 inte är ett tillfälligt 
fenomen utan förväntas fortsätta i oförminskad 
styrka de kommande åren med liknande siffor till 
följd av bland annat förföljelser av minoriteter 
i Afghanistan, den väpnade konflikten i Irak 
och stridigheter och fattigdom i Nordafrika 
(UNHCR, 2015). UNHCR visar också att antalet 
klimatkatastrofer ökat markant de senaste åren 
och varnar för att detta kan komma att leda till 
miljontals klimatflyktingar.

MIGRATION OCH FLYKTINGAR
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”De utvandrade icke till något, utan från något.”

En småländsk familj lämnar sin by för att påbörja resan till Amerika i början av 1900-talet. 

– Vilhelm Moberg, Utvandrarna

AV UTLÄNDSK BAKGRUND OCH L ITE STATISTIK

Citatet på föregående sida kommer ifrån 
inledningen på Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” 
och känns lika relevant idag som för hundra år 
sedan. Idag befinner sig Sverige, till skillnad från på 
Karl Oskar och Kristinas tid, på mottagar-sidan av 
migrationsvågen och det är ungefär 100 år sedan 
som svenska folket befann sig i en sådan kris som 
gjorde att nästan var fjärde person lämnade landet. 

I boken ”Invandringen till Sverige” beskriver 
Christer Lundh migrationsströmningarna till och 
från Sverige genom historien. Han redogör: ”Sedan 
år 1851 finns det officiell statistik över in- och utvandringen 
i Sverige. Fram till början av 1930-talet var utvandringen 
större än invandringen, därefter har förhållandet varit det 
motsatta”. I början av 1900-talet lämnade svenskarna 
landet för Amerika, bland annat på grund av 
fattigdom, religiös förföljelse och bristande 
framtidstro. Totalt var det 1,2 miljoner människor 
som lämnade Sverige, vilket utgjorde 23% av 
landets befolkning år 1900 (Lundh, 2010).

På Statistiska centralbyråns hemsida står att läsa 
följande: ”Idag är 16 procent av Sveriges befolkning är 
född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner 
människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer 
kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland 
är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes 
födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet bland 
utrikes födda i Sverige idag är Irak sedan följt av Polen” 
(Statistiska centralbyrån, 2016).  
I migrationsstatistik möter man en mängd olika 
benämningar på olika grupper. Beckman förklarar 

begreppet av utländsk bakgrund såhär: ”I officiell 
statistik avses med utländsk bakgrund personer som är 
födda i ett annat land eller personer som är födda i Sverige 
med två utrikes föräldrar” (Beckman, 2011). Medan 
Lundh redogör så här för orden invandrare, andra 
generationens invandrare och flykting:”Invandrare, 
är personer som är födda utanför Sverige och har flyttat hit 
och bosatt sig här.  Andra generationens invandrare, födda 
i Sverige men har utländsk bakgrund, d.v.s. minst en av 
föräldrarna är födda utanför Sverige. Flykting, är en person 
som lämnat sitt hemland för att söka skydd i något annat 
land. I juridisk mening skiljer man på asylsökande, de som 
fått avslag på sin asylansökan och ska avisas och de som 
fått uppehållstillstånd med status som flykting” (Lundh, 
2010). Dessa officiella och lexikala betydelser är 
dock inte alltid de som avses i vardagligt tal. Till 
vardags används invandrare oftare som ett uttryck 
för att benämna personer som upplevs som 
utländska oavsett om de invandrat eller inte, skriver 
Beckman. En mer subjektiv tolkning som grundar 
sig i en känsla av främlingskap inför den andre.
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“Några kommer från rika länder, andra fattiga, några 
från välbärgade familjer andra från fattiga. Somliga 

är välutbildade, andra analfabeter. Det som sätter oss 
i rörelse kan vara krig, svält, naturkatastrofer, dålig 
ekonomi, politisk eller religiös förföljelse men också 

familjekonflikter, vinstbegär, inre oro eller äventyrslystnad.

På vägen till det nya landet kan somliga av oss riskera att 
kvävas i tillslutna containrar, förfrysa i snöiga bergspass, 
gå till botten i rankiga båtar, bli beskjutna när vi simmar 
över floder. Men vi kan också färdas i en bekväm tåg- eller 
flygfåtölj. En del av oss passerar gränsen med ångestfulla 

hjärtan, medan andra lugnt visar upp sitt pass. “ 
Om invandrare, Andrzej Olkiewicz, 2008

Bild från Manifestation i Malmö till stöd för flyktingar, 13 september 2015

Som Olkiewicz citat på föregående sida indikerar är 
det individer med otroligt olika förutsättningar som 
faller in under gruppen invandrare. ”Invandrare”, 
tillsammans med flera andra begrepp i det här 
arbetet, har breda eller otydliga definitioner 
vilket kan öppna upp för missförstånd. Jag 
tycker att det är intressant att fundera lite över 
dessa benämningar eftersom de används för att 
kategorisera individer och är ett sätt att strukturera 
och tolka information. Genom att dela ut olika 
etiketter, preciserar samhället hur du ska behandlas 
och vilka integrationssatsningar, i det här fallet, 
som ska göras på de olika grupperna. Det jag ställer 
mig fundersam till efter mina efterforskningar är 
att grupper som redan befinner sig på den platsen 
som invandraren kommer till inte tycks behöva 
en definition när man pratar om integration. 
Jag tycker att det är lika intressant att ta reda 
på vilka definitioner som finns för de som ska 
integreras även från andra hållet. Vilka särskilda 
integrationssatsningar ska göras på de av olika 
grupperna av personer med ”inhemsk härkomst”?

Jag vill undersöka integration och projekt som 
riktar sig mot alla, och som är lika relevant för 
invandrare som för de av inhemsk härkomst. Med 
detta menar jag inte att nyanlända inte behöver 
särskilda insatser, för det tror jag också är viktigt. 
Men fokus hamnar lätt på hur invandrare ska 
integreras när processen egentligen är ömsesidig.
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Artikel i SD 24 juni 2015

Artikel i SD 29 maj 2014

I en sökning efter tidningsartiklar i Sverige på 
temat integration hittas på första söksidan dessa två 
rubriker: ”Varför Sverige är sämst på integration” och 
”Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik”. Artiklarna 
är daterade med nästan exakt ett års mellanrum år 
2014 och 2015. Hur kan det stämma? Har Sveriges 
integrationspolitik förändrats så mycket på ett år 
så att den går från att klassas som sämst till att ett 
år senare definieras som bäst? Artiklarna, visar 
det sig, vittnar om ett svårdefinierat begrepp med 
många olika tolkningar. Vad menar man då med 
integration?

Beckman ger en möjlig förklaring till förvirringen i 
följande utdrag:

Samtidigt som integration blivit en samlande beteckning för 
vad som bör åstadkommas, är det en vanlig uppfattning att 
målsättningarna inte har uppnåtts. Politiken för integration 
är, enligt många, ett misslyckande. (...) Om integrationen 
är ett misslyckande, råder det följaktligen delade meningar 
om vad i detta misslyckande består. Därmed antyds det 
att det existerar olika uppfattningar om vad integration 
betyder. Enligt några handlar integration om deltagande 
på arbetsmarknaden; enligt andra är integration en fråga 
om social harmoni och avsaknad av konflikter; ytterligare 
andra anser att integration är detsamma som avsaknad av 
diskriminering” (Beckman, 2011).

Uttrycket integration används alltså både för att 
beteckna ett visionärt mål (till exempel ett integrerat 
samhälle, harmoni, förståelse och respekt) samt 
en rad distinkta företeelser (arbetsmarknad, 

språkkunskaper, bostadsintegration osv). 
Beckman beskriver vidare hur ”bristen på klarhet om 
integrationens innebörd har enligt somliga bedömare gjort 
det svårare att nå framgångar inom integrationspolitiken” 
(Beckman, 2011). Sveriges integrationspolitik har 
avspeglat hur invandringen till landet har sett ut 
genom tiderna och olika frågor har stått i fokus för 
debatten och även präglat betydelsen av begreppet 
integration. Integration har inneburit språklig 
förståelse, arbetsmarknadsmässig anpassningsbarhet 
och den senare diskursen avhandlar på ett abstrakt 
sätt hur integration betyder anpassning i kultur och 
beteende. Integration har i dessa sammanhang haft 
en föränderligt normativ betydelse.

integration (latin integra’tio, av i’ntegro ’återställa’, av 
i’nteger ’orörd’, ’ostympad’, ’hel’, ’fullständig’, ’oförvitlig’), 
integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder 
till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan 
process.

Lexikal betydelse av Integration, 

Nationalencyklopedin

När man diskuterar integration som ett mer 
abstrakt begrepp, beskriver det ett tillstånd då olika 
delar går ihop till en enhet. Applicerar vi det på 
migrationssituationen innebär det att invandraren 
och den av inhemsk härkomst tillsammans ska 
skapa en gemenskap, ett samhälle. Det blir alltså 
deras relation till varandra som det är fenomenet 
integration beskriver. Beckman skriver: ”Denna 
iakttagelse är betydelsefull, eftersom den innebär 
att integration inte kan vara en egenskap hos en 

INTEGRATION –  ETT RELATIONELLT BEGREPP UTAN DEFINIT ION
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enskild individ. En relation är inte en egenskap hos 
en individ. Påståendet att integration “brister” eller 
är “otillräcklig” måste därför betyda att relationerna 
mellan invånarna i samhället inte är som de borde 
vara” (Beckman, 2011). 

Integrationen i Sverige, anser Beckman, borde 
grunda sig i de värden som definierar den 
politiska grundstrukturen i samhället vi skapar 
och i påståendet om vad det är som önskvärt 
av medborgaren för att man ska utgöra en del 
av det. Aldrig tidigare har svenska samhället så 
konkret behövt ta ställning till sin egen definition, 
och förklara för en ny utomstående dess 
förväntningar på individen som del i helheten. 
Vilka delar av gemenskapen är formbara och vilka 
är kompromisslösa? Vilka värden ska få utgöra 
integrationens utgångspunkt? Med Beckmans 
resonemang är det de värden som definierar vårt 
demokratiska statsskick som ska utgöra grunden 
för vår integrationspolitik. När vi inte definierat 
de gemensamma samhällsvärderingarna skapas 
en osäkerhet i när de utsätts för ifrågasättande. 
Känslan av att man inte vet vad det är man förlorar 
oroar. Men det finns kanske också en möjlighet 
och en styrka i att samhället, och individerna som 
utgör det, måste omvärdera och utveckla sin syn på 
gemenskapen de ingår i. Se vad det är man vill enas 
kring och vilka rättigheter och skyldigheter man 
vill stå upp för. Första steget till att nå integration 
måste vara att bli medveten om problemen och 
skiljaktigheterna som finns så att man kan hitta 
lösningar och kompromisser.
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För att belysa begreppet integration kan man 
undersöka det genom att ställa det mot ordets 
motsats: segregation. Precis som integration 
är segregation ett ord vars innebörd förändras 
beroende på vilken fråga som diskuteras och vilka 
värderingar som ligger bakom användandet av 
begreppet. Bokstavligen betyder segregation att 
vara isär, eller ’inte tillsammans’. I sin vanligaste 
betydelse idag betyder det konkret att grupper 
av olika bakgrund befinner sig på olika fysiska 
och geografiska platser i samhället. Mest frekvent 
används begreppet när man diskuterar frågor 
som rör boendesegregation i Sverige. Precis 
som integration, så är segregation ett relationellt 
begrepp. I frågan om bostadssegregation mellan 
bostadsområden så är det alltid i förhållande till 
den större kontexten. Segregationen definieras då 
i förhållandet mellan två bostadsområden, där det 
ena är lika segregerat som det andra.

Elizabeth Anderson, professor vid MIT 
och forskare i etnicitet, ras och integration, 
argumenterar för att segregation är negativt då 
grogrunden för fördomar, misstänksamhet och 
därmed för diskriminering ökar, när det existerar 
sociala och rumsliga avstånd mellan invånare 
som tillhör olika etniska grupper (Anderson, 
2004). Eftersom negativ diskriminering främst 
drabbar de som tillhör minoriteten, är det också 
de som betalar priset för ett segregerat samhälle, 
skriver hon. Många artiklar har skrivits om hur 
etnisk diskriminering negativt påverkar just de 
drabbades hälsa, både fysiskt och psykiskt, men 
diskrimineringen kan också resultera i sämre 
möjligheter till bra utbildning och därmed 
sämre möjligheter och kontakter på arbets- och 

bostadsmarknaden, skriver Kamali i den statliga 
offentliga utredningen om makt, integration och 
strukturell diskriminering från 2005 (SOU, 2005). 
Anderson påpekar även att segregationen försämrar 
möjligheterna till politiskt förändring. På grund 
av det rumsliga och sociala avståndet, och de 
negativa attityder som det riskerar att föra med sig, 
minskar möjligheterna för människor med olika 
bakgrund att mötas och identifiera gemensamma 
intressen. Detta kan innebära att människor i 
socialt och ekonomiskt likartade positioner har 
sämre möjligheter att få gehör för sina intressen 
i den demokratiska processen. (Anderson, 2004). 
Segregation leder alltså till sämre möjligheter att 
delta i den politiska grundstruktur som utgör basen 
i samhället och som är det som Beckman anser ska 
utgöra grunden till integration.

Trots boendesegregationens många möjliga 
negativa aspekter så finns det också den forskning 
som visar på positiva belysningar av fenomenet. 
Här ges exempel på att det skapas sociala skyddsnät 
inom närområdet som stöttar vid behov och en 
stark trygghet i gemenskapen. Det finns också flera 
exempel på frivillig boendesegregation i Sverige 
som inte allmänt uppfattas som negativ, som 
bland annat studentbostadsområden och särskilt 
avsedda seniorbostäder. Kanske är det i de senare 
exemplen skalan som motverkar den möjliga 
negativa aspekten. Segregationen blir diskutabel 
först när massan av samma typologi blir för stor på 
ett område medan det i mindre skala inte uppfattas 
som ”ett problem”.

MOTSATSEN TILL INTEGRATION –  SEGREGATION

Segregation, liksom integration, är ett relationellt begrepp
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VARFÖR INTEGRATION?

Genom begreppen integration och segregation 
kommer man ner till grundläggande värderingar 
om vad vi vill att samhället ska vara. Vilka krav 
har staten, och vi på varandra som medborgare, i 
vår gemenskap? För att komma fram till det krävs 
förståelse och kunskap om varandras likheter och 
olikheter. 

Demokrati är ett system av kollektivt självstyre 
bland jämlika medborgare, i vilket vi arbetar fram, 
kollektivt och inkluderande, våra regler för hur vi 
ska leva ihop tillsammans i samhället. ”För att erhålla 
demokratisk legitimitet, måste villkoren för interaktionen 
genom vilka vi skapar dessa regler skapas anses trovärdiga 
genom att lyhört behandla angelägenheter för alla. För 
att åstadkomma en sådan lyhördhet krävs ett robust 
civilsamhälle, i vilket människor från olika vägar i livet 
utbyter sina åsikter om problem de möter, sina intressen, 
värderingar konflikter, förhoppningar och farhågor”, skriver 
Anderson (Anderson, 2004). Om segregation 
negativt påverkar medborgarens möjlighet att 
politiskt engagera sig, är integration inte bara ett 
botemedel för orättvisor utan också en del av det 
demokratiska idealet. Integration blir en fråga om 
hur vi upprätthåller en demokrati där medborgare 
inte bara har lika möjligheter men också möjligheter 
till lika utfall, som Kamali identifierar som en av de 
viktigaste aspekterna i likabehandling i sin statliga 
utredning från 2006 (SOU, 2006). 
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– utdrag ur ’Gestaltad Livsmiljö’, Christer Larsson
 stadsbyggnadsdirektör i Malmö

“Här kan du möta någon”, kampanj Röda korset år 2015

Arkitektur gör! 
Min syn är att området kan möta samhällets utmaningar, inte 

bara som en sinnlig upplevelse i nuet, vilket i sig är viktigt, 
utan på det sätt som arkitektur, form och design påverkar vår 
livsmiljö, i vår vardag. Det är viktigt att politiken står i ett 
ständigt aktuellt förhållande till dessa utmaningar och därför 

föreslår jag en politik som är processuell, i rörelse. 

På en föreläsning med Christer Larsson, 
stadsbyggnadsdirektör i Malmö, börjar han med 
att förklara att utgångspunkten för honom är att 
arkitektur inte är något som är, utan som gör. 
Larsson har varit ansvarig för framtagandet av 
den statliga utredningen ’Gestaltad livsmiljö’, som 
ska ligga till grund för en ny arkitekturpolitik i 
Sverige. Utredningen har tagit avstamp i att den 
fysiska miljön formar våra förutsättningar och 
därför måste vi göra medvetna val för att forma 
den så att den bidrar till ett hållbart samhälle. 
Larsson fortsätter att argumentera för att arkitektur 
måste skapas i relation till de utmaningar som 
samhället står inför. Det innebär, menar han, en 
arkitekturpolitik som står för människan i centrum 
och tar sig an utmaningar som utanförskap, 
ohälsa och minskat samhällsengagemang. Hur kan 
då arkitektur vara ett verktyg i att och ta sig an 
samhällsutmaningen integration?

I en intervju med Marianne Dock, programarkitekt 
på Malmö stadsbyggnadskontor, uttryckte hon 
sina tankar om integrations-begreppet i relation till 
stadsplanering. Dock arbetar med social hållbarhet 
och förklarade att hon försöker att undvika att 
använda orden integration och segregation, just 
på grund av de många tolkningar som det väcker 
i motparten, utan framhåller hellre orden tillit 
och trygghet. En intressant och klok språklig 
formulering därför att den rör sig bort från 
värdeladdade ord och kokar ner det till det mer 
essentiella om än luddiga begrepp: Hur ska vi 
bygga ett samhälle där vi litar på varandra och 

där vi är trygga i de förväntningar vi har på våra 
medmänniskor? 

Begreppet integration genererar som sagt en del 
tolkningsproblem och det kan skapa förvirring i 
samtalet när man diskuterar det. Integration är, som 
beskrivits tidigare, ett relationellt begrepp, alltså en 
person kan inte vara integrerad för sig själv, utan 
begreppet innebär att två personer är integrerade 
med varandra. På en väldigt basal nivå så innebär 
detta att människor måste mötas. Vilket leder fram 
till slutsatsen: För integration krävs möten mellan 
människor. Det behövs möten för att landets 
medborgare ska få förståelse för likheter och 
olikheter och kunskap om vilka behov som olika 
grupper har. Och jag tror att det är lika viktigt att 
identifiera gemensamma intressen som det är att 
hitta olikheter som kan ge nya infallsvinklar på hur 
vårt samhälle ska utformas – både ideologiskt och 
fysiskt. Social interaktion bygger på tillit, tolerans 
och förståelse, framhåller Dock, och berättar om 
Malmö stads arbete med att skapa mötesplatser där 
denna interaktion kan ske genom förtätning och 
brytandet av barriärer i staden.

Detta skifte av begrepp, från integration till 
möte, gör det lite lättare att undersöka vidare. Ett 
integrationsprojekt inom arkitektur ska understödja 
och skapa möten: Vilka grupper ska mötas? Var 
sker de mötena idag? Kan man förstärka effekten 
av dessa möten eller skapa platser som underbygger 
mer interaktion och därmed integration? 

FRÅN INTEGRATION TILL MÖTEN
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Eftersom Malmö är föremål för detta arbete 
kommer min undersökning att ske av möten mellan 
människor i en denna stadskontext. Mötesplatser 
hittar man på flera olika nivåer i staden. Det finns 
mötesplatser som är nära bostäder med en stark 
känsla av trygghet och identitet men i det här 
arbetet har jag intresserat mig mer för de offentliga 
gemensamma rum och mötesplatser i staden där 
man vistas på samma villkor tillsammans med 
människor som är olika en själv. Rum som inte 
tydligt tillhör en viss grupp med en identitet. 
I diskussionsunderlaget ”Möten i staden”, 
sammanställt av Malmö stadsbyggnadskontor år 
2006, diskuteras stadens mötesplatser och hur 
staden kan skapa och förstärka dem genom att hitta 
en balans i relationen mellan form och funktion 
på dessa platser. Mellan det sociala och det fysiska 
rummet. 

Mötesplatser definieras i ”Möten i staden” som: 
”rum i staden där olika människor får tillfälle att se 
varandra och där de på ett positivt sätt utsätts för närheten 
till varandra i sitt vardagliga liv. Mötesplatser är stråk, 
platser eller andra rum som tillhör många Malmöbor och 
där det finns målpunkter och något för olika människor att 
göra”. Delandet av en gemensam upplevelse på en 
plats, att kunna iaktta samhällets olika ansikten, se 
andra människors beteenden och ideér öppnar upp 
för nya upptäckter och reflektioner hos individen. 
I samma diskussionsunderlag har fokusområden 
för var dessa möten sker idag i Malmö pekats ut: 
parker och rekreation, nöje, offentliga kommunala 
institutioner, platser för specialintressen, handel, 

kultur och fritid, torg i staden och kommunikation 
och resande. Det är ett brett spektra över stadens 
sociala scener och det är här staden ska fokusera 
sina insatser. 

I diskussionsunderlaget resonerar författarna 
om strategier för att skapa en mötesplats mellan 
olika grupper som annars inte har gemensamma 
mötesplatser. I det första strategin förlägga man en 
nod, en generator av aktivitet, på en plats så att 
flödet av människor i staden dirigeras om. Ett 
exempel på detta är Tensta konsthall som slog 
upp portarna år 1998. Konsthallen är en offentlig 
institution som har placerats i en kontext i ett 
område som saknar liknande funktioner. Nya 
grupper rör sig till Tensta för att besöka platsen 
och möjligheten för spontana möten uppstår och 
gemensamma upplevelser skapas. I en idealvärld 
kan man tänka sig att det är önskvärt att möten sker 
överallt i staden och att alla grupper känner att de 
kan och önskar röra sig överallt. 

Det annat alternativ är att man fokuserar på 
de möten som uppstår genom att man riktar 
om flöden i staden så att vägar korsas. Mötet 
och upplevelsen som delas är att man ser den 
andre, som kan vara nog så viktigt, om än inte 
så substantiellt. Malmö stad jobbar till exempel 
med detta genom sprida ut samhällsfunktioners 
placeringar i staden. Ett exempel på detta är hur 
kommunen, efter att ha identifierat invånarnas 
rörelsemönster, förlagt de lokaler som används 
för SFI, undervisning i Svenska för invandrare, 

MÖTESPLATSER I  STADEN

i mindre enheter på mer centrala platser som 
genomkorsas av fler människor av olika bakgrund. 
En SFI-enhet har bland annat lagts i Malmö 
högskolas lokaler och på så sätt korsas vägarna 
av den nya malmöbor och studenterna som läser 
högre utbildningar på högskolan. 

En tredje variant är att jobba med att förstärka de 
platser som olika grupper redan rör sig på för att 
skapa en mer effektiv mötesplats. Ett exempel 
på detta är ’Idea Stores’ som uppförts på ett 
antal platser i London och är förlagda just på 
mötesnoder där människor passerar och rör 
sig. Grunden för verksamheten i Idea Store ett 
stadsdelsbibliotek men innehållet beskrivs som: ”en 
livfull mix av bibliotek, information, kultur, lärande 
och samhällstjänster”. Dock beskrev under vår 
intervju att hon besökt en Idea Store och förklarade 
hur den låg placerad just i flödet i staden. Hon 
berättade om upplevelsen av att besöka platsen: 
”Du märker knappt att du gått in, det är som 
ett förlängt offentligt rum”(Dock, 2016). Efter 
intervjun med Dock finner jag det mest intressant 
att titta på hur man kan förstärka en plats där folk 
möts likt de arbetat med Idea Stores. Det känns 
instinktivt klokt att arbeta på en plats som redan 
har bra förutsättningar för att skynda på de positiva 
effekterna.

1.

2.

3.

 1.Förlägga en nod. 2. Vägar som korsar. 
3. Förstärka platser 
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I Ray Oldenburgs bok ”The great good place” från 
år 1989, resonerar författaren om stadens neutrala 
mötesplatser, hem utanför hemmet, som han väljer 
att kalla ’third places’. I boken beskriver han hur 
kaféer, små barer och hårsalonger är exempel på 
’third places’ och de egenskaper som utmärker 
dessa rum som han fastställer till åtta gemensamma 
nämnare. 

Kan dessa egenskaper även definiera de spelplaner 
för integration som jag söker i staden? Oldenburg 
definierar att platserna ska: vara neutrala, 
verka socialt utjämnande och inkluderande, 
inbjuda till livliga samtal, vara lättillgängliga 
och anpassningsbara ifråga om öppettider, ha 
sällskapliga stamgäster som anger tonen och lockar 
in nya i gemenskapen, hålla en låg profil ifråga om 
inredning och lokal, präglas av en lekfull stämning 
och vara ett hem utanför hemmet. Många av 
dessa kriterier tycker jag kan anses stämma väl 
in på platser som kan vara integrerande: socialt 
utjämnande, inbjuda till dialog, lättillgängligt och 
öppet.

THIRD PLACES NÄR PROCESSEN BLIR EN MÖTESPLATS

Formuleringen ”ett hem utanför hemmet” i 
Oldenburgs bok fascinerar mig. En plats som 
fungerar som en form av ett externt vardagsrum 
som många känner tillhörighet i. Detta ordval, 
ett stadens vardagsrum, leder mig till artiklar 
om ”Garaget” i Malmö som öppnade år 2008. 
Precis som Idea Store är Garaget i grunden ett 
stadsdelsbibliotek. Verksamheten är utformad 
efter och uppbyggd kring en medborgardialog, 
och utvecklas ständigt efter brukarinflytandet på 
platsen. Efter ett studiebesök konstaterar jag att 
det fungerar väldigt väl som ett extra vardagsrum 
i staden; besökarna är i alla åldrar och pratar 
många olika språk och stämningen är avslappnad 
och familjär. Verksamheten Garaget är inhyst i en 
gammal industrilokal. Det är högt till tak och en del 
av det industriella maskineriet hänger kvar i taket. 
Rummet är möblerat så att bibliotekets hyllor kan 
flyttas undan för att möjliggöra andra aktiviteter 
på kvällarna när man kan låna lokalen gratis. I ett 
hörn övergår biblioteket till en pysselhörna och 
du kan låna verktyg här med hjälp av ditt lånekort. 
I det lilla caféet, som servas av samma personal 
som receptionen och utlåningen, serveras det bara 
ekologisk fika.

Byggnadens flexibilitet, avslappnade design, 
och den ständigt pågående utvärderingen av 
nöjdbarheten bidrar till att brukarna känner att 
Garaget kan bli vad de vill. Varken verksamheten 
eller det fysiska rummet är tillrättalagt eller färdigt 
utan befinner sig i en pågående-fas. På flera 
punkter uppfyller platsen Oldenburgs kriterier 
för ett ”third place” och Malmö stads tankar om 
mötesplatser. Utformningen av rummet spelar stor 
roll för användbarheten och att uppfylla Garagets 

syfte, men jag intresserar mig mer för processen 
bakom som lett fram till att verksamheten ser ut 
som den gör idag och den pågående dialogen med 
användarna som fortsätter forma och omforma 
rummet. 

Idén till Idea Store sprang ur att läskunnigheten 
och valdeltagandet sjönk i en stadsdel i London. 
Det lokala biblioteket såg att besökarantalet var 
lågt och något behövde förändras. I ett tidigt skede 
tillfrågades de boende i området vad de ansåg 
gör ett bibliotek bra och vad som gör det dåligt. 
Projektledarna identifierade och sökte aktivt upp 
grupper i området som inte nyttjade biblioteket; 
intresseföreningar, pensionärsklubbar, ungdomar 
på fritidsgården och säkerställde att processen 
anpassades på ett sätt så att dessa grupper 
kunde vara med och var relevant för dem. Det 
var startpunkten för en undersökningsprocess 
som pågick i två år där ett helt nytt koncept för 
stadsdelsbiblioteket togs fram mer i linje med vad 
användarnas önskemål. 

Processen fungerar integrerande
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Det är en komplex uppgift man tar sig an när 
man ska till att skapa en mötesplats som ska 
tilltala många olika grupper och korrespondera 
mot deras intressen och värderingar. Och det är 
en nästintill omöjlig uppgift att själv lista ut vilka 
funktioner som ska finnas på platsen och vara 
relevanta för brukarna. Bättre då att, precis som i 
fallet med Garaget och Idea Store involvera dem, 
och på så sätt fånga upp åsikter och önskningar 
från intressenterna i staden. Det ger mervärde att 
få möjligheten att påverka sin livsmiljö, bli sedd 
och hörd och det är en större chans att resultatet 
har något som svarar mot fler behov. Ett resultat 
som också blir en långsiktig hållbar investering. 
Kanske föder även processen och dialogen fram 
en större förståelse och acceptans för människorna 
runt omkring och kan fungera som en integrerande 
mötesplats även den.

När jag ser på ovanstående exempel anser jag 
att det är i processen bakom som den verkliga 
arkitektoniska integrationsinsatsen gjorts. Genom 
dialogen med de som bor i området och de som 
brukar byggnaden har man plockat fram en 
problemformulering och en kravspecifikation. Här 
har användarna fått vara med och prioritera och 
på så sätt kompromissa och skapa förståelse för 
varandras behov. Därför fortsätter jag att undersöka 
just dessa processer och titta på hur de resonerat 
i referensprojekt och planerat sina kollaborativa 
förlopp.

REFERENSPROJEKT

Följande referensprojekt har resulterat i fysiska 
och sociala mötesplatser i det offentliga 
rummet. Det är projekt, byggnader och 
platser där processen involverat de framtida 
användarna i skapandeprocessen och breddat 
planeringsprocessen med fler röster på olika sätt. 
Jag har tittat på projektens fysiska utformning och 
hur processen bakom har lagts upp. 

Gemensamt för flera av projekten är att de ger 
användarna ett nytt perspektiv på stadens rum 
och en möjlighet att påverka sin omgivning 
i den riktning de önskar. De rör sig i fältet 
mellan arkitektur, stadsplanering, byggandet av 
gemenskap mellan individer o sitt närområde och 
konst. Projekten lyssnar i hög grad till platsens 
inneboende identitet tar tillvara på den kunskap 
som användarna besitter för att nå hållbara resultat 
som passar fler behov. Några av dem arbetar med 
enkla strukturer som bas för dialog innan de växer 
till något annat eller flyttar vidare. 
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Idea Store är ett koncept som finns på ett antal 
platser i London vars innehåll bestäms till 
stor del av brukarna. Utöver att verksamheten 
tillhandahåller bibliotekstjänster kan besökarna 
även ta del av samhällstjänster, hälsoinformation, 
kultur, lärande och information. Ett öppet 
vardagsrum i London.

Idea Store ligger på placerat på platser i staden 
många människor passerar för att förstärka redan 
existerande mötesplatser. Byggnaderna har en 
öppna planlösningar avdelade av möblemang som 
gör lokalen flexibel för många lösningar.

IDEA STORE
LONDON, STORBRITANNIEN

Vad jag tar med mig: 
Nybyggnation av delvis ny offentlig typologi. 
Medborgardialogen sätter programmet. Förlagda på platser 
där människor redan rör sig. Generösa öppettider. Platser 
för hälso- och samhällsinformation.

Skiss på fasaden till Idea Store Whitechapel

Inredning Idea Store Watney

Inredningsskiss till Stockwool Idea Store

Projektet är genomfört på en yta som på 1800-talet 
var en exercisplats för stadens invånare (tänk 
gruppgymnastik på folkhemsvis) men som över 
tid omvandlats till en parkeringsplats då dess 
ursprungliga funktion fallit i glömska. 

Genom att skapa ett underjordiskt garage har ytan 
frigjorts från bilar och omvandlats till ett offentligt 
lekrum i staden för alla åldrar som en hommage 
till platsens historia. Här har det också uppförts 
en gemensamhetslokal för de omkringliggande 
kvarteren och ett ekologiskt café. Referensgrupper 
med boende från närområdet har varit med och 
tagit fram designen för lekytorna.

VAN BEUNINGENPLEIN
AMSTERDAM, NEDERLÄNDERNA

Vad jag tar med mig: 
Det enkla modulära formspråket på byggnaderna på 
platsen. Dess placering ovanpå ett parkeringsgarage som 
ett effektivt utnyttjande av ytan i staden. En lekplats 
som riktar sig till flera olika åldrar. Gemensamhetslokal 
som boende kan låna. Återknyter till platsens historiska 
funktion som träningsplats från 1800-talet. Lekfullt och 
kreativt stadsrum.

Paviljong byggd över garagenedfartPlan över hela van Beuningenplein
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Monster planning är Mosaik-arkitekters förslag i 
Europan tävlingen år 2015 till ett område i Lund 
där de genom mindre insatser med hjälp av de som 
använder området idag ska skapa det området ska 
bli imorgon. 

Deras strategi ska värna om områdets komplexitet 
och undvika förenklingar genom att jobba i liten 
skala och nära platsens inneboende själ. 
Första delen av strategin innebär att göra 
påståenden om platsen, som till exempel ”Behåll 
den rurala känslan nära staden”, som synliggör 
olika intressen och värden i området. Några av 
påståendena går emot varandra. Det ingår att hitta 
skärningspunkter och meningsskiljaktigheter för 
att ta reda på vad som ska prioriteras. Andra delen 
går ut på att genomföra småskaliga projekt på 
platsen; byggnader, konst och testscenarion, som 
rör utvecklingen och diskussionen framåt. Projektet 
drivs från en enkel agora-byggnad, ett ”Monster-
forum”, som uppförs i mitten av området som en 
mötesplats och samlingspunkt för information.

MONSTER PLANNING
LUND, SVERIGE

Vad jag tar med mig: 
Förstärker befintliga kvaliteter och bevara det som 
uppskattas i området idag. En tidsplan utan slut och ett 
resultat som aldrig blir färdigt. 

Statements och deras utgångspunkter på områdetVybild från Lunds nya vattenläge

Det spanska arkitektkontoret Ecosistema Urbano 
planerade och genomförde en designprocess 
tillsammans med medborgarna i den norska staden 
Hamar där de skulle komma fram till stortorgets 
nya utformning. 

Med hjälp av tematiska workshops, utställningar, 
föreläsningar och test på platsen i 1:1 utforskade 
deltagarna tillsammans platsens möjligheter. 
Parallellt med de fysiska mötena på platsen, och i 
det platskontor de byggde upp, med medborgarna 
byggdes det upp en digital plattform på vilken 
processen dokumenterade, ett akademiskt nätverk 
bidrog med input och information distribuerades. 

DREAMHAMAR
HAMAR, NORGE

Vad jag tar med mig: 
En digital plattform som kompletterade de fysiska 
insatserna, ett akademiskt forum där de ställde frågor 
och samlade in kunskap från forskare och studenter inom 
ämnet, workshops på plats med teman, modeller i fullskala, 
utställningar och workshops i ett platskontor. Projektet 
sträckte sig över ungefär två år.

Platskontoret fungerar som utställningslokal Torget under en workshop med gratis lunch

Idéskiss på hur de tänkt jobba med torget i 1:1
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Det tyska arkitektkontoret Baupiloten baserade i 
Berlin har genomfört en mängd projekt där de efter 
hand utarbetat en verktygslåda för kollaborativa 
designprocesser. De har delat upp de olika 
aktiviteterna i fyra teman: atmosfär, användarnas 
vardag, önskemålsforskning och feedback. 

Genom tidiga samtal om atmosfär skapar 
arkitekten och användarna ett gemensamt 
språk och förtroende för varandra. De arbetar 
med kollage och modeller och muntlig 
kommunikation kring dem för att kringgå 
etablerade kommunikationsmedel som tekniska 
ritningar och planer som hade gett arkitekten ett 
kunskapsövertag. 

Att observera användarens vardag ger insikter i hur 
den rör sig på platsen och vilka platser de föredrar 
för olika aktiviteter och ger insikter i individens 
behov bortom vanliga designstereotyper.
Önskemålsforskning (Wunchforschung) 
undersöker användarens önskningar om sin 
framtida omgivning. I sina övningar fokuserar de 
på rumsliga samband och atmosfärer snarare än 
funktion och använder sig av en mängd medier.
Baupiloten ser till att alltid inkludera en 
feedbackövning i sina processer för att säkerställa 
att användarnas behov och önskningar 
överensstämmer med de förslag som kontoret 
tagit fram. Här använder de bland annat kollage 
och fotomontage för att låta användarna ”gå in 
i” designen för att de ska få en uppfattning om 
rumsligheter och förfina sina egna tankar.

BAUPILOTEN
OLIKA PLATSER

Vad jag tar med mig: 
Baupiloten har tagit fram en många konkreta aktiviteter. 
Användandet av olika medier för att överbrygga 
kommunikationssvårigheter. Feedback som en del av 
processen

Spelworkshopen Kotti 3000

Workhop “Glue your world”

Arkitektkontoret Raumlabor beskriver hur de 
arbetar i skärningspunkten mellan arkitektur, 
stadsplanering, konst och urban intervention och 
ser i sitt arbete på staden och urban förnyelse som 
en process. 

Ofta arbetar de i svåra urbana situationer på platser 
som slits mellan olika system, tidsperioder och 
planeringsideologier. Kring varje projekt formar 
de interdisciplinära team tillsammans med lokala 
aktörer på platsen och externa experter. De kallar 
sina designmetod för ”research-based-design” och 
arbetar med platsen i fullskala. Raumlabor säger 
att de inte löser några problem utan snarare att de 
ger aktörerna möjlighet att få kunskap om, förstå 
och använda staden och dess dynamik så väl som 
möjligheter. 

Kontoret arbetar också med ”urban interventions” 
där de förvandlar platser i staden till något helt 
annat än vad de är till vardags långt från folks 
förväntningar på platsen. Genom att ge platsen 
ett nytt innehåll och en ny atmosfär skapas 
en känsla av potential i de mest bortglömda 
stadsrummen. Ett exempel på detta är deras 
projekt Eichbaumoper, där de med enkla medel 
byggt om en vandaliserad tunnelbanestation som 
uppfattats som otrygg av invånarna i området till en 
utomhusopera.

RAUMLABOR
OLIKA PLATSER

Vad jag tar med mig: 
Projekt som ger hjälpar användarna att se med nya ögon 
på sin omgivning. arbetar med stadens birtglömda rum. 
Interdisciplinära team. Uppvärderandet av lokal kunskap.

Eichbaumoper

The Kitchen Monument, en uppblåsbar mobil paviljong 
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Ett stadsdelsbibliotek i Sofielund i Malmö som 
programmerats under en medborgardialog och var 
innehåll fortsätter att bestämmas och utvärderas till 
stor del av brukarna. Garaget är inhyst i en gammal 
fabrikslokal. Rummet avdelas av flyttbara möbler 
som kan röjas undan vid evenemang. Lokalen går 
att hyra på kvällarna.

GARAGET
MALMÖ, SVERIGE

Vad jag tar med mig: 
Garaget har en kontinuerligt pågående dialog och utvärdering 
av verksamheten, generösa öppettider, processen fram till 
invigningen med arbetade aktivt med att leta upp individer 
till sina referensgrupper.

Garaget ligger inhyst i en gammal fabrikslokal

Den öppna planlösningen

Del av lokalen dedikerad till kreativ verkstad
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Referensprojekten leder mig till teorier om 
kollaborativ design. Arkitekten och forskaren 
vid KTH i Stockholm, Meike Schalk, har som 
ett resultat av sin forskning introducerat ”Urban 
curating” som ett nytt planeringsverktyg i 
stadsbyggnad. I denna planeringsprocess är det 
en ”curator” som leder planeringsprocessen och 
denna fungerar som en medlare mellan klienter, 
institutioner, stat och andra intressenter på 
platsen. Schalk påpekar att det inte finns någon 
standardiserad form på processen som kan 
appliceras generellt, utan varje projekt har sina 
förutsättningar att ta hänsyn till. Fokus ligger 
på insamlandet av kunskap om platsen som 
ofta glöms bort eller inte upptäcks i en vanlig 
planeringsprocess. Schalk pekar på hur urban 
curating ger möjligheter för den som genomför 
planeringsprocessen att förstå och uppvärdera 
andra synvinklar än den förhärskande ”officiella 
bilden”. Curatorn arbetar aktivt med att leta upp 
fler perspektiv och utvärdera och bearbeta dem. 
”Denna process kan gynnas och förstärkas av samarbete 
med konstnärer som har en förmåga att visualisera och 
vrida på fördomar och uppfattningar”, uppmuntrar 
Schalk. Inom urban curating söker processledaren 
aktivt upp aktörer och intressenter runt platsen. 
På så sätt kan man nå marginaliserade åsikter och 
grupper som annars inte kommer till tals i en 
traditionell planeringsprocess och kan med hjälp 
av den information de lämnar skapa miljöer som 
är anpassade efter fler behov samtidigt som man 
skapar större förståelse för processen bakom vår 
fysiska miljö. Om bra mötesplatser också är bra 
integrerande miljöer så kan, rätt utformad, urban 
curating vara en integrerande mötesplats i sig.
Processen med urban curating pågår längre än en 
traditionell planeringsprocess, men förespråkarna 

pekar på att man undviker fallgroparna från 
början och skapar mer hållbara miljöer och 
därmed hållbara investeringar. Metoden Urban 
curating ger användarna ett verktyg att betrakta 
och upptäcka ”det nya” och det personliga på en 
plats. På så sätt skiljer metoden sig från traditionella 
planeringsmetoder som följer professionella 
konventioner och baserar sig på stereotyper menar 
Schalk som också argumenterar för hur urban 
curating kan bidra med komplement till abstrakt 
och generaliserad kunskap. Hon understryker 
dock att metoden inte ersätter den traditionella 
planeringsprocessen men väl kan utlösa nya 
samarbetsformer, intressegrupper och idéer. 
(Schalk, 2007)

Urban curating kan kategoriseras in under 
’participatory design’, eller kollaborativ design. 
Fokus ligger i huvudsak på processen snarare än 
produktens estetik. Kollaborativ design används på 
olika sätt inom många olika branscher för att uppnå 
högre effektivitet och högre nöjdhet.

En annan förespråkare av kollaborativa 
designprocesser är Susanne Hoffmann, grundaren 
till arkitektkontoret Baupiloten, som har skrivit 
boken Architecture is Participation. I denna 
skriver hon om potentialen i just kollaborativa 
design-processer och menar att vi står inför en 
tid då demokratin genomgår en förändring där 
traditionella beslutsprocesser ifrågasätts och 
omprövas och där kravet på att få delta i den 
process som formar publika platser och byggnader 
ökar. I boken beskriver hon de möjliga mervärden 
och positiva effekter som kan adderas till individen 
och samhället genom en kollaborativ design-
process. 

URBAN CURATING OCH KOLLABORATIV DESIGN

I bokens inledning ger författaren exempel från 
en större process som de lett om urbant boende 
där de listat de möjliga positiva mervärdena som 
deltagarna, planeraren och arkitekten tagit med sig 
från den designprocessen:

- Acceptans av demokratiska beslut
- Ömsesidig förståelse
- Ökad sammanhållning i närområdet
- Konfliktlösning
- Tolerans och samexistens
- Medborgerlig stolthet
- Känsla av tillhörighet
- Känsla av delaktighet
- Högre tillfredsställelse med byggnad
- Ökad känsla av trygghet
- Förbättrat välbefinnande
- Uppvärdering av lokal kunskap
- Socialt integrativ stad
- Öppenhet rättvis process
- Uppdagar lokal expertis
- Anpassad behovsbaserade planering
- Innovativ avantgardearkitektur
- Minskning av kostnaderna genom att undvika 
planeringsmisstag
- Nya produktionssätt
- Ny estetik
(Hofmann, 2014)

Om endast en bråkdel av dessa möjliga mervärden 
följt med deltagarna tycker jag att det är argument 
nog för att använda sig av kollaborativ design i 
integrationsprojekt då många av dessa påståenden 

främjar goda möten mellan människor och därmed 
integration. 

I ’Architecture is Participation’ har Baupiloten 
samlat sina erfarenheter och skriver såhär om 
dialog, och därför också mötets, betydelse för 
att ett projekt ska anses lyckat och hållbart: ”Det 
räcker inte att insamla önskningar, idéer och intressen 
och presentera dem på en agora. En avgörande faktor är 
dialogen om skillnaderna och det resulterande samarbetet, 
som sammanställs i det delade utrymmet/publika rummet” 
(Hofmann, 2014). Genom kunskapen om varandras 
skillnader och samtalet därom kan staden, genom 
designprocessen, bli en sammanställning av 
medborgarnas kollektiva berättelse. ”Det gäller inte 
att hitta den minsta gemensamma nämnaren eller att hitta 
gemensamma faktorer utan att utveckla ett nyanserat 
förhållningssätt för att göra något förnuftigt av de skilda 
önskningarna”, skriver Hofmann. 

 

Att skapa tillsammans
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I antologin ’Medborgardialog – demokrati eller 
dekoration’ skriver tolv skribenter med erfarenhet 
av medborgardialog och invånarinflytande i Sverige 
om sina upplevelser. Combine arkitekter förklarar 
hur de ser medborgardialog ”som möten mellan 
individer, grupper och samhällets institutioner och 
som ett led i förändringsarbeten” (Lindholm, et al., 
(red.) 2015) 

Sofia Wiberg, forskare på KTH, har genom att 
ställa frågan vad en kommun mer precist kan 
uppnå för positiva effekter genom att engagera 
sig i medborgardialog, hittat följande vanligt 
förekommande motiv som kan motiveras genom 
både effektivitetsmässiga och sociala aspekter och 
skriver: 

Demokratin i beslutsfattandet ökar. Sverige ser ett 
sjunkande valdeltagande, färre politiker och mer 
politikerförakt. Medborgardeltagande ska då, i ljuset 
av detta, stärka medborgarandan och fördjupar 
demokratin.

Personliga färdigheter utvecklas hos de som väljer att delta. 
Deltagarna får träffa beslutsfattare och andra 
medborgare och testa argument, höra andras och 
resonera om frågorna vilket sägs skapa ett stärkt 
ansvarstagande för det gemensamma. Det ger 
också ökad kunskap om hur man påverkar och 
planprocesser. 

Fler perspektiv ger bättre resultat. Planerare och 
politiker kan planera platser efter hur de används 
och vad som de som brukar platsen tycker är viktigt 
vilket ger bättre hållbarhet på platsens utformning 
och lyckade resultat.

Legitimiteten och acceptansen för beslut förbättras. 
Risken för överklagande minskar, förutsatt att de 
synpunkter som framkommit beaktas och hanteras 
på ett bra sätt och gör en sammanvägning som 
man bedömer bäst tillgodoser det allmänintresse 
kommunen har att bevaka.

Trots att värdet av samråd och dialog understryks 
i plan-och bygglagens planprocess, och har ett 
tydligt legalt stöd, används det relativt sällan, skriver 
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH 
(Lindholm, et al., (red.) 2015). Ofta resulterar 
dialogen i långa segdragna avskräckande processer 
som trots sin avsikt blir mer odemokratiska och 
skapar mer frustration än de ger positivt mervärde, 
menar han. I deras studier av medborgardeltagande 
utmärks dialogen ofta av ”en högljudd och välorganiserad 
nej-sägar-grupp som dominerar kommunikationen” 
(Lindholm, et al., (red.) 2015). Slående ofta har 
också denna grupp karaktäristika: ”man, 55 eller över, 
svensk sedan flera generationer samt en genuin övertygelse 
om att all förändring är till det sämre”, skriver Cars. I 
formella överklaganden kan man dessutom addera 
akademiska utbildning till kännetecknen. Detta 
leder till att de särintressen som den här gruppen 
representerar överskuggar andra gruppers behov 
och synpunkter. Hur kan då medborgardialogen 
formuleras så att den får de positiva effekter man 
önskar när man initierar den? 

För att bättre lyckas i medborgardialoger 
argumenterar Cars för två huvudsakliga 
förbättringspunkter avseende medborgardialogens 
utformning idag i Sverige. De första gäller att 
ägaren av processen tydligt måste formulera 
syftet med dialogen. Dialogprojekt av typen 

MEDBORGARDIALOG -  POTENTIAL OCH 
PROBLEM

”hur vill du att stadsdel x ska se ut i framtiden” är 
förödande, skriver Cars. Det riskerar att öppna 
upp för kritik, skendemokrati, särintressens 
dominans och en svekdebatt när inte resultatet 
svarar mot hur deltagaren förklarade att man ville 
se framtiden. Hur man ställer frågan blir därför 
avgörande. Combine arkitekter ger ett exempel 
från erfarenheter i ett projekt där de skulle ta 
fram en skiss för en park i Skarpnäck. Istället för 
att deltagarna i den kreativa verkstaden, som de 
sammankallat till, fick lista sina egna önskemål 
på utformningen av den nya parken, ombads de 
skapa en karaktär utifrån någon grupp som rörde 
sig i parken och fundera över vad den personen 
skulle önska och presentera det för gruppen. 
Särskilt viktigt var det att fånga in de grupper 
som inte fanns representerade på plats. Genom 
att sätta sig in i en annan persons perspektiv 
skapades förutsättningar för större förståelse i den 
efterföljande dialogen. Cars påpekar också att för 
att verkligen få genomslag i processen är det bättre 
att dialog får komma in så tidigt som möjligt. Då tar 
det mindre tid i anspråk och kostar mindre.

Den andra förbättringspunkten är, enligt Cars, 
att se över formen på dialogen, då till exempel 
kommuners samråds- och informationsmöten idag 
sällan är välbesökta. I projektet ’Rosens röda matta’ 
i Rosengård i Malmö, där målet var att utveckla 
en aktivitetsyta med unga tjejer i området, tog 
projektledarna fram ett verktyg för att visualisera 
och tydliggöra olika stadsutvecklingsprocessers 
utmaningar och villkor för medborgarnas 
delaktighet. 

De konstaterade att det ofta är ”enklare att 
kommunicera och föra dialog kring stadsutveckling 
som gäller konkreta och avgränsade platser, som 
ligger nära i tid och rum och som kan kopplas 
till en specifik målgrupp” (Lindholm, et al., (red.) 
2015). Dialogen, påpekar de, måste utformas och 
anpassa sig efter sina förutsättningar. Även Cars 
påpekar att det inte finns någon generell modell 
för hur processen ska gå till utan uppmuntrar 
initiativtagaren att ställa sig frågan: ”Varför ska 
någon vilja engagera sig?” Han undrar också 
vad som hindrar en kommun från att ”likt 
ett mobiltillverkarföretag ta reda på kundens 
värderingar och utforma processen efter det?”. 

Är platsen avgränsad och nära mig?

Berörs just jag eller är målgruppen 
“alla”?

Ska förändringen ske snart, eller på 
lång sikt?

Finns beslut och resurser för 
genomförande?

Positioneringsverktyget framtaget för att analysera projeketet av, Moa Björnson
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Vilka processer är viktiga idag för 
integrationen i Sverige? 

Vilken grupp vill jag fokusera på?

Hur ser invandringen ut till Sverige? 

Integrera vad? Kultur, ras, kön, sexualitet, funktionlitet, språk?
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Platser för möten mellan människor: Var finns de idag? 
Och vilka funktioner innehåller de?

Från integration till möten?

Kriterier identifierade av Malmö stad för 
mötesplatser: gratis, för alla åldrar, generösa 
öppettider, organisaerade akriviteter och 
samhällsnytta

Undersöka de platser som är 
staden sociala arenor.

Program till en sådan byggnad?

Vad finns det för platser alla delar? Ska projektet vara permanent eller temporärt?

Integration innebär att människor måste mötas. Mötesplatser idag och deras kriterier 
Kartlagda rörelsemönster i staden
Förslag på verksamheter

Använda orden förståelse, tillit, 
respekt och tolerans, istället för 
integration och segregation.

Heterogen grupp 
Oväntad statistik 

Integration är demokrati 

Vilka förutsättningar kräver ett demokratiskt rum? 

Monster Planning
Dreamhamar 

Hoogvliet 

Superkilen
Raumlabor 
Baupiloten

Jeanne Heeswijk

Låt förstudien och undersökningen grund för 
slutundersökningen. Inte uppfinna hjulet på nytt. 
 
Ett tidspespektiv på två år för medskapandeprocesser.

Identifiera aktörer som ska vara med i processen.

Viktigt att diskutera likheter såväls om sillnader för att 
skapa ett tolerantare samhälle.

Ska jag designa en process? 

Vilka workshops/aktiviteter ska forma processen? Kan en paviljong fysiskt understödja processen? 

Låta mig inspireras av Baupiloten och Urban curating? 

Var på platsen kan paviljongen placeras? 

Hur kan den formges efter aktiviteterna? 

Vad ska dialogen handla om? 

Vilken målgrupp riktar den sig till? 

Kan Triangeln och Konsthallstorget vara platsen för min undersökning?

Kan processen fram till resultatet kan agera som mötesplats?

En fysisk plattform som man bjuds in till för 
möten och samtal om sin gemensamma framtid 
och stad.

En paviljong ställs på platsen. Flexibel, industriell, 
ska kunna sättas upp på andra platser och flyttas 
vidare.

En enkel konstruktion som kan byggas av de som 
ska vara med i projektet. Temporär till karaktär 
och uttryck. 

Ska jag göra en digital plattform för medborgardialog eller en fysisk mötesplats? 

Oldenburgs kriterier för third places.

Programmet från Garaget

Flexibiliet och brukardemokrati

Det är i processen bakom som det stora 
arbetet med integration kan göras i 
möten mellan människor! 

Urban curating, participatory design och 
medborgardialog - där processen så väl som resultatet 
fungerar som en mötesplats!

Fysiskt forum för möten, att utgå ifrån. Aktiveteter/
Workshops för samskapande och diskussion. Låta 
dessa utgöra programmet för forumet.

Människorna på platsen att vara med och forma sitt 
närområde och sin stad.

Rota paviljongen på platsen med hjälp av kringliggande 
strukturer.
Lekfull och tillåtande karaktär.

Materialitet hämtad från sport-
arkitektur.

Vilka integratörer verkar idag?Vad betyder integration?

Fysisk planering är demokrati
 
“ Arkitektur gör! ”
 
Tar sig an samhällsutmaningar

Triangelområdet, samrådsplan Priorn 4-5

Konsten att vara in-
vandrare
Andrzej Olkiewicz

The Great Good Place
Ray Oldenburg

Altering Practices 
Doina Petrescu, Meike 
Schalk

Architecture is Participation
Die Baupiloten, Susanne 
Hofmann

Medborgardialog - demokrati eller deko-
ration
Lindholm, Oliveira e Costa och Wiberg

The Commons
Arenas Basabe Palacios
Arkitektens handbok
Bodin, Hidemark och Stintzing

Den segregerade integra-
tionen
SOU 2006:73

Invandringen till Sverige
Christer Lundh

Den rimliga integrationen
Ludvig Beckman

Fredrik Önnevall
Programledare för “Fosterland”
Föreläsning

Möten i staden
Malmö stad

Marianne Dock
Programarkitekt Malmö stad
Intervju

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
Föreläsning

Folkets hus-rörelsen Idea Store, London Rosens röda matta, Malmö Superkilen, KöpenhamnGaraget, Malmö

van Beunigenplein, Amsterdam Monster Planning, Lund Hoogvliet, Rotterdam DreamHamar, Hamar Baupiloten, Berlin Jeanne van Heeswijk Frihamnen, Göteborg Cyklopen, Högdalen Theatre on the Fly, Chichester Gymnastiksal Malmö IP, Malmö Malmö Tennishall, Malmö

Flödesdiagram över process. Frågor som dykt upp, 
litteratur, referensprojekt och reflektioner under 

arbetets gång.
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Efter min teoretiska undersökning och studie av 
referensprojekt känner jag mig övertygad om att 
medborgardialog och kollaborativa designmetoder, 
utformade tillsammans med och för deltagarna, kan 
verka främjande för integration mellan individer. 
Ett integrationsprojekt där både processens resultat 
är bättre mötesplatser i samhället, anpassade efter 
fler invånare, samtidigt som processen i sig agerar 
som ett integrerande forum mellan deltagarna. 

Eftersom jag inte hinner genomföra en egen 
integrerande kollaborativ designprocess 
eller medborgardialog har jag i vidare i min 
undersökning valt att arbeta med att söka efter en 
plats i Malmö med ett antal frågor kring vilken 
en möjlig process skulle kunna äga rum och rita 
en temporär paviljong till den platsen som agerar 
understödjande till dialogen. Som ett urbant 
laboratorium i fullskala.

UNDERSÖKNING
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PLATSEN OCH MÖJLIGA FRÅGOR TILL EN 
KOLLABORATIV PROCESS

I ’Möten i Malmö’ har författarna kartlagt ett 
antal olika livsstilsprofiler och deras rörelser i 
staden. Kommunen ser detta som ett verktyg för 
att undersöka vilka grupper som inte möts, och 
om man kan göra någonting för att påverka dessa 
rörelsemönster. Kan kommunen till exempel 
förlägga olika statliga institutioner, eller planera 
staden på ett sätt, så att man riktar om något flöde 
för att orsaka en krock och därmed nya möten? 
”För att kunna skapa nya möten mellan människor 
behöver vi förstå hur malmöbor rör sig idag, vilka 
platser de attraheras av att besöka och varför.”  
(Stadsbyggnadskontoret, 2006)

I den här studien har de kartlagt rörelsemönster 
från slumpvis utvalda malmöbor som sedan 
analyserats enligt ett livsstilsperspektiv som 
grupperar dem utifrån intressen och värderingar. I 
rapporten definieras livsstilsperspektivet i studien 
med dessa ord: ”livsstilstypologin har inte en etnisk, 
social eller åldersmässig struktur utan kategoriserar 
människor utifrån deras grundläggande värderingar 
som hur de ser på boende, arbete och fritid” 
(Stadsbyggnadskontoret, 2006). Utifrån detta 
verktyg kan man sedan studera olika medborgares 
rörelser och behov. Efter att jag återskapat kartorna 
och rensat dem på en del information kan jag 
genom att lägga kartorna på varandra undersöka 
var flest ”livsstilar” möts.

vardag, plats

vardag, zon

fritid, plats

fritid, zon

bostad

tonåringar

det nya

det användbara

nya malmöbor

stämning

tillsammans

för alla

De olika livsstilarna har fått 
namn efter sina värderingar och 
intressen. Orange innebär vardag 
och arbetsplats. Gull innebär 
helg och fritid. Heldragen 
linje innebär att hen märkt ut 
en plats eller sträcka hen rör 
sig.Streckad linje innebär zon 
inom vilken personen rör sig. 
(Stadsbyggnadskontoret, 2006)
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Alla kartor kombinerade

Runt de platser där många rör sig blir kartan 
fylld med linjer. Generellt kan man se att Malmö 
lever upp till sin slogan ”Parkernas stad” och hur 
malmöborna hjälper till att befästa detta genom att 
märka ut just Ribersborg, Pildammsparken, och 
Kungsparken som några av de platser de besöker 
mest frekvent. Stråket mellan Stortorget och 
Gustav Adolfs torg och fram till Triangeln ligger 
också på majoritetens livsstilskartor. Området runt 
Triangeln och den norra tågstationsuppgången, 
Västra hamnen, sjukhusområdet och 
Stadsbiblioteket är andra punkter i staden som 
sticker ut. 

Ur ett integrationsperspektiv är kartan som 
kartlägger rörelsemönstren från nya malmöbor 
och invandrare särskilt intressant att studera 
och jämföra mot de andra kartorna. På den 
kartan är följande platser utmärkta som särskilt 
frekventerade i personernas rörelsemönster: 
Triangeln, Pildammsparken, Ribersborg, Rosengård 
centrum, Möllevångstorget, gågatan och torgen, 
Stadsbiblioteket och Västra hamnen.
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Mitt intresse fastnar för att vidare undersöka 
området kring Triangeln och den norra 
tågstationsuppgången, det nya Konsthallstorget och 
de intilliggande tomterna. Kartorna indikerar att 
här rör sig människor från många olika bakgrunder 
och livsstilar vilket gör platsen till en angelägenhet 
för hela staden. Området ligger på ett stråk mellan 
två andra välbesökta platser, Pildammsparken och 
Möllevången, och korsas av många olika grupper. 

Här ligger flera publika rum, inomhus och 
utomhus, nära kollektivtrafik och de öppna ytorna 
har goda solchanser som gör att människor stannar 
upp i stadsrummet. 

Kring platsen, eller i närheten av, ligger flera 
offentliga institutioner och attraktioner som Malmö 
Konsthall, St. Johannes kyrka, Malmö IP, Malmö 
Opera, Malmö gamla tennishall och köpcentret 
Triangeln. För tomterna Priorn 4-5 precis söder 
om Konsthallstorget har stadsbyggnadskontoret 
just nu ute en samrådshandling. På tomterna 
idag finns Malmö gamla tennishall från år 1928, 
två tennisbanor och resten används idag till 
markparkering. Kommunens önskan är att området 
ska förtätas med bostäder, kontor och en ny 
förskola medan tennishallen och tennisplanerna ska 
rivas.

TRIANGELN

Triangelområdet i Malmö

Magistratsparken

Malmö Opera

Malmö konsthall

Konsthallstorget

Malmö IP

Triangelns köpcentrum

Nedfart parkeringsgarage

Triangelstationen norra

Tennishallen 

St. Johannes kyrka

Grön triangel

Tomterna Priorn 4-5, gul 
markering

N
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På västra sidan Pildammsvägen Malmö IP, 
uppförd år 1896, som idag är hemmaarena för 
fotbollslaget FC Rosengård och vittnar om 
Malmös fotbollshjärta. Arenan är idag bara en 
bråkdel av idrottsplatsens ursprungliga utbredning. 
Intill har det uppförts ett parkeringshus i två 
plan för att ta hand om de många bilarna som 
strömmar till vid evenemang. Över på tomten 
mellan Pildammsvägen och Carl Gustafs väg, 
som omringar Pildammsparken, har en triangel 
av grönt blivit över och har anlagts med två 
mindre sandplaner och en 60 meters löpbana. 
På vinterhalvåret är denna triangel en överbliven 
plats medan den på soliga dagar under vår och 
sommarhalvåret utnyttjas till volleybollspelande. 

Gräsmattorna i Magistratsparken korsas av 
upptrampade genande gångstigar som vittnar om 
att de anlagda gångarna och stråken på platsen inte 
leder dit användarna vill gå. 

Mitt i området ligger det nyanlagda 
Konsthallstorget med en karaktär av salsgolv 
i staden, en upphöjd cirkulär avsats som kan 
fungera som scen. Avsatsen används idag främst 
av skateboardåkare. Ytan är stät och kanten 
tacksam att grinda på eller hoppa från. På torgets 
södra sida ligger en skrymmande nedfart till ett 
stort underjordiskt parkeringshus som grävdes 
ut vid byggandet av norra Triangelstationen och 
köpcentret.

Här finns ett antal tomter och företeelser 
i närheten som skulle kunna diskuteras i 
en medborgardialog: Tomten med den nya 
detaljplanen som gränsar till torgets södra sida med 

tennishallens framtid eller dess funktion i området. 
På vilket sätt ska kvarteret möta torget och hur 
ska byggnaderna på tomten arrangeras så att de 
bäste främjar rörelsen genom området? Hur kan 
användningen av tomten intill Gamla IP utökas 
så att den nyttjas även vintertid? Hur kan stråket 
mot Pildammsparken göras mer lättframkomligt 
för cyklister och gångtrafikanter? Hur kan 
man ta sig an Magistratsparkens undangömda 
roll som genomfartspark för att skapabättre 
grönutrymmen i staden? På vilket sätt kan man 
tänka kring trafiksituationen kring platsen idag, 
och i framtiden, som begränsar rörelsefriheten och 
minkar tryggheten för gångtrafikanter och cyklister 
i området? 

Ovanpå nedfarten till parkeringsgaraget på 
Konsthalltorget kan med hjälp av ett bjälklag en 
plats för paviljongen skapas, likt i referensprojektet 
i van Beunigenplein i Amsterdam. Det är en yta 
som inte kommer att saknas av någon och den 
ligger strategiskt gynnsamt i stadsbilden nära 
Triangelns köpcentrum och tågstation samt med 
en koppling till Konsthallstorget.

Match i Tennishallen på 1930-talet

Ovanpå garagenedfarten

Konstisbana söder om tennishallen vintern år 1956



- 48 - - 49 -

Tennisplaner bakom tennishallen Volleybollplaner på den gröna triangeln

Konsthallstorget Tennishallen

Entrén till köpcentret Triangeln Upptrampade stigar i Magistratsparken visar var 
folk önskar röra sig

Garagenedfarten Malmö IP



- 50 - - 51 -

Panorama mot norr

KonsthallstorgetMagistratsparken Malmö KonsthallMalmö Opera

Panorama mot öster

Garagenedfart och plats för paviljongKöpcentret Triangeln St. Johannes kyrka
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Panorama mot väster

Grön triangel Malmö IP

Panorama mot söder

Malmö tennishall Grön triangelBlodgivarcentral
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A

A

B

B

Situationsplan över Triangelområdet
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Målgrupperna på platsen blir många just på grund 
av platsens angelägenhet som nod i staden. Ägaren 
av diskussionerna och aktiviteterna föreslås vara 
Malmö stad. Dialogen kan involvera de boende i 
området men också förbipasserade med ett brett 
spektra av äldre, vuxna, barn och unga beroende 
på vilken fråga som behandlas. Även de som 
driver verksamheter på och i närheten av platsen, 
som Malmö Opera, Idrottsplatsen, Konsthallen 
och näringsidkare kan bjudas in att delta för att 
undersöka vilka synergieffekter de kan bidra med 
till platsen. Som Schalk beskriver i sitt arbete 
kräver urban curating att curatorn aktiv söker upp 
deltagarna och utformar aktiviteterna så att det är 
relevant just för den målgruppen. Det ligger en 
stor utmaning i att attrahera nya grupper att bidra 
med sina åsikter. Förhoppningen är att paviljongens 
närvaro på platsen i sig och dess utformning skapar 
intresse hos de som rör sig i området.

MÅLGRUPPER OCH AKTÖRER

Flera av referensprojekten har haft en tidsram 
på två år, från att dialogen startas upp, ett forum 
etableras och uppförs, möten och aktiviteter 
genomförs och att dialogen avslutas. Om jag 
applicerar samma tidslinje på detta projekt ger den 
korta tidsramen byggnaden en temporär karaktär. 
I några projekt som Baupiloten och Raumlabor 
skapat har deltagarna i processen har varit med 
och byggt strukturen som sedan utgjort basen för 
deras möten. Detta medskapande kräver en enkel 
konstruktion som kan uppföras med hjälp av 
medborgarna på platsen. 

I urban curating rör man sig bort från att betrakta 
skapandet av projekt i staden som processer som 
har en början och ett slut, utan ser det som en 
pågående dialog där projekt tillkommer och faller 
bort efter hand i vår kollektiva berättelse om staden 
och samhället. 

Paviljongen kan efter att den tjänat sitt syfte på 
Triangeln plockas ner och flyttas vidare till en 
annan plats för dialog.

TID

Paviljongen byggs upp på platsen (1) och utgör 
basen för den dialog som ska ske i området (2). 
När området kommit fram till en vision, och 
kanske ett resultat, kan dialogen fortgå i det 
sociala forumet (3) som skapat genom processen 
medan det fysiska kan flyttas vidare till en ny 
plats (4).

1.

2.

3.

4.
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Som konstateras i ’Architecture is participation’ och 
’Medborgardialog – demokrati eller dekoration’ är 
utformningen av medborgardialogen viktig: Varför 
ska invånarna medverka? Processen gynnas av att 
den känns relevant för deltagarna, är tillgänglig, 
lekfull och intresseväckande. Hofmann skriver: 
”processen ska anpassas till användarna, deras ålder, 
samhällsställning och kulturella bakgrund, såväl som 
gruppen storlek, projektets budget och tidsram” (Hofmann, 
2014). ”Kvalitén på förberedelserna kommer att 
påverka atmosfären, utvecklingen av, inverkan 
och framgången i projektet”, skriver hon vidare. I 
kollaborativa design processer är det önskvärt, anser 
Hofmann och Baupiloten, att arbeta för att gruppen 
ska hitta ett gemensamt språk för att uttrycka sina 
tankar och arbeta fram en egen historia. För att 
undvika att arkitekten får ett skapandeövertag i 
dialogen när man använder sig av professionellt 
kodade bilder och ritningar förespråkar Hofmann 
att man ska använda sig av en variation av medier; 
text, berättelser, teckningar, modeller och så vidare. 

Sättet på vilket man frågar deltagarna om deras 
önskningar och idéer har också stor betydelse. 
För direkta frågor, och svaren kommer att likna 
verkligheten och de svar som går att hitta i en 
huskatalog och risken för besvikelse när det inte blir 
som förväntat är stor. Deltagarna brukar orientera 
sig nära bilder de redan känner igen sig i och de 
måste få hjälp med att uppmärksammas på det och 
få hjälp att bredda sina perspektiv för utveckla idéer 
bortom sin egen vardags föreställningsvärld, skriver 
Hofmann. 

Baserat på målgruppernas bredd, platsen och syftet 
att även dialogen ska fungera som en integrerande 
och inkluderande mötesplats mellan invandrare och 
inhemska svenskar väljer jag ut ett antal aktiviteter 
och workshops från referensprojekten som ska 
fungera som ett program för den forumpaviljong 
som jag planerar för platsen. En verktygslåda för 
medborgardialog. Dessa övningar ska användas 
för att diskutera stadens riktning och visioner 
och för att fånga in medborgarnas åsikter och 
tankar om hur platsens och stadens framtid ska 
se ut. Ett antal kriterier, baserade på det jag läst, 
sätts upp för urvalet av aktiviteter för att de 
ska verka inkluderande och fungera även ur en 
integrationsaspekt. Kriterierna är att aktiviteterna 
ska:

- skapa en gemensam upplevelse för deltagarna
- använda sig av flera olika medier
- inte baseras på språkkunskaper
- engagera flera olika åldrar

EN VERKTYGSLÅDA SOM UNDERBYGGER PROGRAMMET AKTIVITETER OCH WORKSHOPS

Förlaga: I kiss Umeå – Baupiloten, Physical Lab – 
Ecosistema Urbano

I den interaktiva utställningen ”I kiss Umeå” skapade 
Baupiloten, med hjälp av utställningens besökare, bland 
annat en kollaborativ karta där besökarna fick dela med 
sig av sin bästa plats för att kyssas, att grubbla och den 
plats som mest triggade deras fantasi och sist en tredje plats 
som inte var deras hem eller arbete. På så sätt fick de fram 
en ny karta över staden där invånarna visade en publik, en 
personlig och intim relation till staden och dess platser. 

I Ecosistema Urbanos projekt DreamHamar flyttade 
kontoret sin bas till en byggnad på platsen och presenterade 
resultatet från deltagarnas workshops i sin kontorslokal som 
också fungerade som utställningsrum. Utställningen och att 
de ständigt närvarade på platsen gjorde att de kunde hämta 
in invånarnas feedback på processen på ett direkt sätt.

Vad:
Ett utställningsrum med ljussättning och flexibla väggar som 
kan ändras efter utställningens förutsättningar.

Varför: 
Genom interaktiva utställningar kan man samla 
information om besökarnas vanor eller fråga om deras 
åsikter i olika frågor genom flera olika typer av medier. 
Människorna i rummet upplever samtidigt något gemensamt 
som de kan mötas kring som kan generera diskussion. 
Genom en utställning kan även workshop-deltagarnas 
bidrag och tankar visas upp för en bredare publik.
I ett större rum skulle man också kunna testa rumsliga 
upplevelser i skala 1:1.

Behöver: 
Möjlighet att hänga, ställa objekt, indela en större yta i 
mindre rum beroende på utställning, ljussättning

INTERAKTIV UTSTÄLLNING
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Förlaga: Glue your world – Baupiloten

I workshopen glue your world bjuder Baupiloten in sina 
deltagare att skapa egna modeller över frågor på platsen. 
Dessa modeller kan sedan användas som direkta förlagor i 
designen eller som underlag för vidare diskussion.

Varför: 
Denna workshop passar alla olika människor och åldrar. 
Målet är att på ett lekfullt sätt utröna användarnas 
behov och önskningar samtidigt som det öppnar upp för 

samtal om rumslighet och tankar om atmosfär. Kan 
användas till många olika frågor och kan göras individuellt 
eller tillsammans. Det är en aktivitet som man kan 
kommunicera genom utan att behöva tala samma språk.

Behöver: 
Material, bord och sittplatser

MÖJLIGHET TILL ATT SKAPA VID BORD / BYGGA MINDRE MODELLER

Förlaga: Build your thing – Baupiloten 

På ett liknande sätt som i ”Glue your world” får deltagarna 
i ”Build your thing” skapa modeller över frågor på platsen. 
Det kan vara sittmöbler, lekredskap eller rum i skala 
1:1. Dessa modeller används som direkta designförlagor. 
I Baupilotens projekt används modellerna också som ett 
sätt att skapa placemaking och för att få invånarna att ta 
platsen i besittning.

Varför: 
Det är ett konkret projekt där deltagarna får se ett direkt 

resultat och testa användbarheten. Med hjälp av dessa 
modeller kan man fånga upp kvaliteter som användarna 
tycker är intressanta. Deltagarna utforskar direkt sina 
fysiska och sensoriska behov. Kan vara en modul som kan 
användas i den slutgiltiga designen. Med fördel en aktivitet 
som genomförs i grupp.

Behöver: Ett tåligt underlag, kan med fördel genomföras 
utomhus, behöver mycket plats, elektricitet till maskiner och 
verktyg

BYGGA STÖRRE MODELLER 1:1
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Förlaga: CreamHamar – Ecosistema Urbano/Bergen 
School of  Architecture

Som en del i DreamHamar projektet bjöds 
arkitektstudenter från Bergens arkitektskola in för att hålla 
i en aktivitet. De valde att bjuda in staden till en gratis 
middag på torget. Det finns få saker som är så effektivt för 
att locka människor till en plats som gratis mat.

Varför: 
Lokal mat, lokala berättelser lokala möten. Det är svårt 
att hitta något som samlar människor så effektivt som gratis 
mat. Detta är ett sätt att locka folk och visa upp Malmös 
diversifierade matkulturer. Få besökare att träffas över en 

bit mat och samtala. Mingla, ställa frågor informera hämta 
in förslag. Vid längre workshop sessioner är det också bra 
att kunna pausa för en bit mat. När paviljongen är öppen 
för utställningar kan köket och fungera som ett café.

Behöver: Kök med möjlighet att laga mat till 100 personer, 
diskmöjligheter

KÖK/CAFÉ

Förlaga: Test scenarios – Baupiloten, Jeanne van Heeswijk

Jeanne van Heeswijk arbetar med att stärka civilsamhällen 
och skapa gemenskap och på så sätt skapa stolthet och 
påverkansmöjligheter för utformningen av sin närmiljö. 
Ett sätt att hjälpa människor visualisera sin framtid 
är att skapa virtuella upplevelser av möjliga scenarion. 
Även Baupiloten har utforskat denna möjlighet genom att 
skapa virtuella atmosfärer som deltagarna får komma med 
feedback på.
 
Varför: 
Ett spännande sätt att ge besökarna ett nytt sensoriskt 
intryck. Så nära en reell fysisk upplevelse som de kan 

komma. I VR-upplevelsen kan man också inkludera 
ljudmiljö för att addera ytterligare ett sinne. Det är ett bra 
sätt att kommunicera idéer på för de som inte är vana vid 
att läsa tvådimensionella ritningar och bilder.

Behöver: Ett mörklagt rum med ljudsystem stort nog att 
kunna svänga runt i

VR-STUDIO
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Förlaga: Kotti 3000 – Baupiloten, The multiple possible 
futures – Isss Research

I flera av sina projekt har Baupiloten skapat brädspel för 
att deltagarna ska få en ny infallsvinkel på en diskussion. 
I projektet ”Kotti 3000” var kontorets uppgift att skapa 
visioner för Kottbusser Tor i Berlin. Invånarna i området 
bjöds in för att spela, diskutera och utbyta information med 
varandra. Spelet togs fram som ett verktyg med låg tröskel 
för de som tidigare inte varit involverade i diskussionen 
om utvecklingen av deras område. Ett flygperspektiv av 
stadsdelen delades ut tillsammans med klistermärken som 
representerade olika möjliga scenarion till förbättring. 
Deltagarna fick sedan placera ut dem över området för att 
föreslå förbättingar.

ISSS- Research är ett arkitektur- och forskningskontor 
som i ett projekt i London skapade ett spel där deltagarna 
delades upp i grupper och fick ta ställning till och komma 
med möjliga lösningar på framtidsscenarion som spelledarna 
satt upp för platsen. 

Varför: 
Spel är ett interaktivt sätt att få användarna att fundera 
kring uppgifter på ett kreativt sätt. Kan utformas på många 
olika sätt och kan på så sätt tilltala många olika grupper 
och åldrar. Kan spelas av många eller få. I förlagorna har 
spelarna varit 4x4 och. Arrangera spelkvällar i paviljongen.

Behöver: Bord med sittplatser för 4-5 personer

BRÄDSPEL

Förlaga: DreamHamar – Ecosistema Urbano

Som ett medel att presentera processen och dess framsteg, 
samt som uppstart på flera av sina workshops arrangerade 
Ecosistema Urbano föreläsningar i sitt platskontor. Ibland 
öppna för alla stadens medborgare och ibland endast för de 
som skulle komma att delta i den efterföljande workshopen. 
Det är ett effektivt sätt att ge många människor samma 
information samtidigt. Några kvällar arrangerades också 
filmvisningar på samma tema som veckans aktiviteter.

Varför: Det ger till exempel möjlighet att hålla informerande 
föreläsningar om temat, redovisningar av vad grupper 
kommit fram till, visa en film som en del i en utställning osv. 

Kan behövas både för mindre och större evenemang. Mellan 
40 – 100 pers.

Behöver: Läktare eller en parkett med sittplatser för 40-
100 personer, ett ljudsystem, möjlighet till mörkläggning

FÖRELÄSNING / UPPVISNING / BIO
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Förlaga: Treasure mapping – Mosaik Arkitekter, Fråga 
mot WiFi – Mig själv

I arkitekturkollektivet Mosaik arkitekters förslag till 
Europan 13 inkluderade de en digitalplattform genom 
vilken människor kunde märka ut sina smultronställen på 
en karta för att få ta del av burkarnas personliga relation 
till platsen.

Varför: Genom en enkel mobilapplikation kan man 

utnyttja digitala medier för att samla in data som de vill 
dela med sig av från människorna som rör sig i området. 
Förslaget är att du får gratis WiFi vid paviljongen mot 
en fråga på appen. Den data som samlas in redovisas i 
paviljongen. Antingen live visa en skärm eller som underlag 
till utställningsmaterial.

Behöver: En wifi-hotspot sändare och en skärm

 MAPPING / FRÅGA MOT WIFI

Förlaga: Monsterforum – Mosaik arkitekter, Physical Lab  
- Ecosistema Urbano

Ecosistema Urbano upprättade ett platskontor för att vara 
närvarande vid frågor och tankar från de som rörde sig på 
platsen. De byggde på så sätt upp en förståelse för platsens 
rytm och aktiviteter och ett förtroende från invånarna 
i staden. Kontoret fungerade samtidigt som mötesplats, 
utställningslokal, föreläsningssal och umgängesyta.

Varför: 
De som jobbar på stadsbyggnadsforum ska kunna förvara 
sina saker någonstans, gå undan ett slag. Administrera men 
ändå vara närvarande på plats.

Behöver:
Arbetsplats för två personer, skrivare

KONTOR
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Förlaga: 
Osthang Project: Summer school – Raumlabor

I projektet Osthang project: Summer school, bjöd Raumlabor 
in studenter att delta i en bygg-workshop i Mathildenhöhe 
i Darmstadt. Projektet var att bygga ett tvärvetenskapligt 
campus för att diskutera olika aspekter kring frågan ”Leva 
tillsammans?” på en gammal kolonitomt. Det resulterade i 
strukturer genom vilka studenterna utforskade det publika 
rummet i, runt och på byggnaderna.

Varför: 
För att väcka uppmärksamhet i stadsbilden och vara 
ett placemaking-objekt kan strukturen i sig agera som 
umgängesyta eller lekplats för att få invånarna att ta platsen 
i besittning.

Behöver: En interaktiv utsida för stora och små.

LEKA / HÄNGA OMKRING OCH PÅ BYGGNADEN
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Många av mina referensobjekt har gemensamt 
att de skapat ett forum för möten på platsen 
som som ska diskuteras. Detta forum är under 
processen en bas att utgå ifrån och hjälper till att 
väcka uppmärksamhet i stadsrummet. En fysisk 
manifestation av att någonting är på gång på. 
Jag har valt att göra en fysisk plattform i form 
av en paviljong eftersom jag tror att det sociala 
och fysiska mötet mellan deltagarna är viktigt i en 
integrationsprocess. 

En bottenplatta, med en tjocklek på 60 centimeter, 
läggs över garagenedfarten, upphöjd på pålar 60 
centimeter över markytan. Överkant på bjälklaget 
landar då på 120 centimeter. Måtten på nedfarten 
begränsar paviljongens bredd till 10 meter medan 
längden begränsas till 17 meter för att fordon med 
en höjd på 4 meter ska kunna köra ner under den. 

På bottenplattan reses ett inre robust limträsystem 
med ett cc mått på 2,5 meter. In i det fästs ett 
lättare ramverk, en stålkonstruktion, som bär upp 
ett yttre lättare klimatskal av frostad kanalplast och 
andra våningens läktare. På dagen släpper fasaden 
in ljus och man kan ana aktiviteterna innanför. 
På kvällen lyser paviljongen upp som en lykta i 
stadsbilden. 

På ytan framför den östra entrén tar man tillfälligt 
bort cementplattorna och anlägger en grusplan 
för att skapa en yta för utomhusaktiviteter som att 
bygga stora modeller. Platsen omgärdas av stående 
träpelare mellan vilka hängmattor och belysning 
kan hängas upp. Om man använder den östra 
trappan som scen blir denna grusbelagda yta också 
dess parkett.

PAVILJONGENS UTFORMNING

Bottenplatta

Kärna

Bärande struktur

Fasadsystem

Kanalplast
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På bottenplattan byggs en kärna av de funktioner 
som gynnas av att vara rumsligt omslutna som kök, 
toalett, kontor och förråd. Upp på dessa slutna rum 
klättrar sedan en läktaren. Tillsammans bildar dessa 
element en kärna i byggnaden som delar volymen i 
en stor och en mindre rumslighet. Under läktaren 
kan paviljongens flyttbara möblemang av pallar 
och fällbord förvaras - som i materialförrådet i en 
gymnastiksal. 

Byggnaden har en andra våning. Denna kan fungera 
som läktare för tekniker eller åskådare när det 
händer något i paviljongen. Gångarna på sidorna 
kan också vara utställningsyta. Den delen av den 
andra våningen som ligger ovanpå den slutna 
kärnan kan möbleras till olika aktiviteter

Köket öppnar upp sig mot rummets mindre volym. 
Här finns det rum för sittplatser för 24 personer 
och möjlighet att ta sig upp till den andra våningen 
via en trappa. Mot öster ligger en terrass på andra 
våningen som blickar ut mot Konsthallstorget. Vid 
större tillställningar kan man duka långbord i det 
större rummet samt på andra våningen. 

Möblerna i byggnaden är fällbara bord och staplingsbara pallar som 
lätt kan stuvas undan och plockas fram vid behov.

Kärnan delar byggnaden i en större och en mindre volym.
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Paviljongen strävar efter en att vara en tillåtande 
lekfull plats som sporrar kreativitet. För att 
plocka upp platsens omgivande karaktär hämtas 
sportmotiv från omgärdande verksamheter. 
tennishall, basketplaner och den intilliggande 
fotbollsstadion. 

De bärande pelarna i den stora volymen utrustas 
med nedhissbara bommar som kan användas för att 
modellera om rummet och avdela vid behov. Det 
är samma enkla hissanordning som används i en 
gymnastiksal. Bommarna gör rummet flexibelt och 
föränderligt efter behov. På bommarna kan man 
spänna tyger föratt skapa mindre rum i rummet, 
hissa upp väggskärmar för utställningar eller sänka 
taket. 

Golvet är ett plankgolv med linjer från de 
omgärdande sporterna tennis, basket och fotboll. 
På bottenvåningen skyddas fasadens insida med 
ett mjukt uppspänt nät likt det som används i 
tennisnät. Även byggnadens räcken är tillverkade i 
samma nätmaterial.

Inspiration till paviljongen hämtas från de kringliggande funktionerna på 
platsen.

I den bärande stommen installeras tre bommar, av samma sort som återfinns i 
en gymnastiksal.
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Kanalplastfasad Läktaren är klädd i plywood 

Nät används i byggnadens räcken Köksdelen har en vägg med hål för 
justerbar hyllsättning

Trägolv med linjer från olika idrotter Limträ i den bärande stommen

Bomsystem från gymnastiksal Stapelbara pallar med området 
ingraverat på sitsen

MATERIAL
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Plan 1



- 80 - - 81 -

Plan 2
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Sektion A-A, öst-väst
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Sektion B-B, nord-syd
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Vybild från andra våningen i det stora rummet vid föreläsning
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Vybild från Konsthallstorget
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Nattbild från Konsthallstorget
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BILDER PÅ MODELL GOOGLE CARDBOARD OCH VR

Jag har under arbetets gång utforskat hur jag 
kan ta fram material för att visualisera för VR, 
Virtual Reality. Genom att använda mig av 
mobilapplikationen PSViewer 3 och ett par Google 
cardboard-glasögon kan man uppleva projektet “på 
plats” genom en interiör och en exteriör bild.
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PANORAMABILDER TILL VR-APPLIKATIONER

Panoramabild från det stora rummet

Panoramabild från Konsthallstorget
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Detta arbete har undersökt frågeställningen ”På 
vilket sätt kan arkitektur understödja integration”. Tidigt 
utkristalliserade sig komplexiteten i begreppet 
integration och hur dess många innebörder 
kan skapa missförstånd. Jag fann dock att 
detta relationella begrepp, inom arkitektur och 
stadsplanering, kan uttolkas som möten mellan 
människor och därför översättas till fysisk form 
genom att arbeta med mötesplatser. Integration 
och mötesplatser blir ett viktigt verktyg för att 
upprätthålla demokrati och allas lika möjligheter. 

Planeringsmodellen urban curating kan med fördel 
användas som ett integrationsverktyg då curatorn 
aktivt söker upp deltagare till processen och kan 
på så sätt skapa möten mellan grupper som annars 
inte interagerar. Kollaborativa designprocesser ger 
arkitekten ett bredare informationsunderlag och 
kan i sin tur leda till skapandet av mötesplatser som 
riktar sig till fler vilket skapar en mer hållbar och 
integrerande fysisk miljö. Genom denna modell 
blir även designprocessen i sig en mötesplats. 
Jag tror att detta sätt att arbeta med arkitektur är 
ett tacksamt verktyg i integrationsarbete då alla 
människor, oavsett bakgrund, kan hitta något 
gemensamt att relatera till i diskussioner om sin 
närmiljö. 

Min metod har främst grundat sig i att undersöka 
referensprojekt. Genom dessa har teoriernas 
abstrakta natur för mig blivit konkret och har 
gett mig möjligheten att granska resultat från de 
bakomliggande kollaborativa processerna.

Undersökningen fortsatte i sökandet efter en 
plats i Malmö och jag valde att förstärka en redan 
existerande mötesplats i området kring Triangeln. 
Det har varit delvis problematiskt att välja en 
plats som så många av stadens medborgare har en 
relation till. Målgruppen blir väldigt bred och jag 
tror att jag hade blivit hjälpt i projektet om jag valt 
en plats som varit mer avgränsad, såväl fysiskt som 
socialt. Efter den del velande mellan ett digitalt 
forum för dialog och ett fysiskt valde jag att arbeta 
med en fysisk mötesplats som bas i projektet. Detta 
gjorde jag därför att jag tror starkt på det fysiska 
mötet som ett medel i att förstå den andre. För att 
understödja en tänkt kollaborativ designprocess på 
platsen har jag formgivit en paviljong som ställs 
temporärt på platsen. För att hitta dess program 
valde jag ut aktiviteter efter kriterier uttagna för 
att rikta sig till den breda målgruppen. Särskilt 
viktigt har det varit att hitta ett program som 
möjliggör deltagande oavsett ålder och språklig 
förståelse. Genom användandet av olika medier 
i de olika aktiviteterna hoppas jag jämna ut 
kunskapsövertaget mellan arkitekt och deltagare 
i dialogen. Paviljongens utformning ska ha en 
atmosfär av kreativitet och lekfullhet, och flexibelt 
kunna modifieras och möbleras efter behov. 

Genom min undersökning har jag gett ett av många 
möjliga svar på min frågeställning om hur arkitektur 
kan understödja integrationen mellan människor 
och är spänd på att få komma ut i arbetslivet för att 
testa mina nya kunskaper.

DISKUSSION /  SLUTSATS

Gustav
Mamma och Pappa

Esbjörn 
Marianne Dock

Jesús Mateo
Emma Nilsson

&
Mina blivande kollegor i ex-jobbarrummet

TACK!
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