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INTEGRATION I SMÅSTÄDER
En fallstudie av hur man genom att skapa en gemensam 

mötesplats för stadens befolkning kan skapa fler tillfällen för 
människor att hitta nya sammanhang.
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The project is a case study which looks 
at how architecture can encourage 
integration, focusing on how that can 
happen in small cities. The project 
consists of three parts; the investigation, 
the program and the design project. The 
investigation acts as the foundation for 
the project and through the results and 
the findings a program was composed. 
The program is therefore a summary of 
the investigation which presents the 
conclusions that has been made, both 
regarding administration/functions of the 
building and spatial aspects. The design 
project then uses the program as the basis 
for the development of a building working 
with integration, placed in Boden, which 
has been the main location of study for 
the case study for the different phases of 
the project.

ABSTRACT
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Arbetet är en fallstudie som ser på hur 
arkitektur kan uppmuntra till integration, 
med fokus på hur frågan kan behandlas 
i småstäder. Projektet består av tre 
delar; undersökning, program och 
designprojekt. Undersökningen utgör 
grunden till hela arbetet och genom 
resultatet av den framarbetades ett 
program. Programdelen är således en 
sammanfattning av undersökningen 
som presenterar de slutsatser som 
kunnat dras, både rent administrativa/
funktionsrelaterade delar och rumsliga 
bitar. Designprojektet använder sedan det 
utarbetade programmet som grund för 
att utforma en sådan byggnad i en svensk 
småstad, Boden, som också har fungerat 
som huvudsaklig ort för undersökning i 
denna fallstudie.

SAMMANFATTNING
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INTRODUKTION
Här går det att läsa om bakgrunden till arbetet, mina 

målsättningar samt mitt tillvägagångssätt 
för mitt arbete.
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INLEDNING

1 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/25/82/
index.html
2 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/

Jag har mitt ursprung i Boden, en småstad 
belägen ungefär 4 mil från kusten mot 
Bottenviken i Norrbotten. En plats i 
världen som för mig alltid kommer att 
vara det jag kallar hemma och som för 
mig symboliserar trygghet. För mig har 
det dock aldrig varit nog att stanna på en 
plats för alltid; jag är alldeles för nyfiken 
på allt som världen har att erbjuda. Tack 
vare den värld jag är född i, den utbildning 
jag har valt tillsammans med min vilja att 
uppleva nya platser har gjort att jag har 
haft förmånen att se och uppleva många 
kulturer och länder i världen. 

Dagens flyktingströmmar som kommer till 
Europa från olika delar av världen innebär 
att ett stort antal människor letar efter 
ett nytt hem i Sverige. Människor som 
till skillnad från mig inte har möjlighet 
att stanna kvar på den plats som de 
kallar hemma utan tvingas leta efter nya 
möjligheter i trygghet. Ett letande som 
tyvärr fört med sig en våg av rädsla och 
fientlighet hos Europas invånare, där det i 
allt fler länder röstas på främlingsfientliga 
partier. Så också i Sverige. 

I Bodens Kommun röstade 14,66%1 av 
befolkningen på Sverigedemokraterna 
(SD), något högre än de 12,86%2 av 
rösterna som SD fick i Riksdagsvalet, där 
SD i båda fallen blev det tredje största 
partiet. Det som skrämmer mig är tanken 
på att bland min släkt, mina vänner och 
bekanta säger siffrorna att 3 av 20 röstat 
främlingsfientligt. Något som för mig är 
helt obegripligt. 

Detta fenomen är inget unikt för Boden. 
Det är något som är gemensamt för 
många svenska städer, vilket gör det hela 
ännu mer skrämmande. Det är alltså en 
åsikt som många i landet delar; personer 
med olika bakgrund, ursprung, kön, yrke 
och utbildning etc. Vad jag därför undrar 
är vad som får människan att rösta på 
ett parti som frångår våra mänskliga 
rättigheter; alla människors lika värde. 
Hur kan detta ske och vad kan man göra 
åt det?

Detta är en fråga som jag i detta arbete 
kommer att undersöka med fokus på hur 
problemet kan bemötas i småstäder och 
på landsbygden med hjälp av arkitektur. 
Vad kan man tillföra på platsen/i 
staden för att möjliggöra och förbättra 
möjligheten till möten mellan människor 
med olika bakgrund, ålder och intressen?  

I rapporten benämner jag personer som 
varit bosatta i Sverige större delen av sitt 
liv som lokalbefolkning. Personer som har 
sin huvudsakliga bakgrund i ett annat land 
benämns som nyanlända.

FÖRTYDLIGANDE
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BAKGRUND

Projektet startade i en frustration över att 
se människor skapa sig en uppfattning om 
att andra kulturer är något läskigt och att 
människor med en annan bakgrund samt 
historia är något att vara rädd för. Något 
som jag tror i många fall beror på brist på 
kunskap och erfarenhet om andra sätt att 
leva på, där stora delar av det man vet 
baseras på det man hör på nyheterna. 
Ett problematiskt syndrom då nyheterna 
i första hand förmedlar information om 
krig, konflikter, problem och oroligheter. 
Ageranden och händelser med negativa 
konsekvenser. 

Med denna frustration som grund har jag 
funderat på var jag tror att det brister i 
samhället när dessa tankesätt får fäste. 
Något som jag tror spelar stor roll för 
detta är missnöje bland befolkningen. Ett 
missnöje som jag i detta fall tror har sin 
grund i det mindervärde som etablerats 
av södra Sverige gentemot Norrland men 
också det hot som finns mot landsbygden 
med den pågående urbaniseringen. Den 
avbefolkning som sker av landsbygden 
och mindre orter gör att det ständigt finns 
ett överhängande hot om att människor 
flyttar samt att företag, offentliga 
byggnader och funktioner läggs ner. I 
Bodens fall finns ytterligare en rädsla 
i form av osäkerhet kring det svenska 
försvarets framtid på orten; utan militären 
försvinner en väldigt stor del av stadens 
huvudsakliga näring. Människor känner 
sig utsatta och bortprioriterade med 
avsaknad av hjälpande livlinor. Samtidigt 
kommer stora mängder människor i form 
av migranter som placeras på orten 

och de människorna både prioriteras, får 
bistånd och hjälp. Detta gör att människor 
bland lokalbefolkningen känner sig mindre 
värda/sedda än de som precis anlänt.

Att rädsla inte för med sig något positivt 
är inget nytt. I detta fall tror jag därför 
att kombinationen av dessa olika typer 
av rädsla och en stark känsla av orättvisa 
har gjort människorna mer sköra, och så 
också mer mottagliga för att skapa en sig 
en uppfattning om att mottagandet av 
flyktingar är något negativt.

När man ser till den typ av engagemang 
som finns lokalt för migranter för att 
uppmuntra till integration så finns det 
flera projekt i Boden. Gemensamt för 
många av dem är att de jobbar med att 
skapa förutsättningar för att slussa in 
migranter i det befintliga samhället. De 
utgör forum i vilka människor som går 
igenom samma process av att komma till 
ett nytt land kan träffas. På så sätt blir 
dessa initiativ ett relativt tryggt första 
steg för de nyanlända att bli en del av, där 
de får möjlighet att mötas och diskutera 
processen av att komma till Sverige och 
allt det nya som kommer med det.  

Det som jag dock ser som problematiskt 
är att migranterna behandlas som en 
homogen grupp människor, vilket det 
självklart inte är. Det är människor i olika 
åldrar, med olika intressen, bakgrund och 
religion. Därför tror jag att det behövs ett 
forum genom vilket migranterna kan hitta 
ut till andra verksamheter som inte enbart 
fokuserar på just migranter. Jag tror
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3 http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/
idrottens-finansiering/idrott-i-den-ideella-sektorn.pdf
4 http://www.svt.se/kultur/film/en-film-om-den-svenska-
ensamheten

5 https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/statistik-om-
mobbning/

att dessa initiativ också är viktiga men 
jag tror att det behövs en mellanhand 
mellan de initiativ som enbart fokuserar 
på migranter och de organisationer som 
i huvudsak engagerar lokalbefolkningen. 

Ser man istället till lokalbefolkningen 
och de ideella verksamheter som idag 
bedrivs i Sverige, ser man ett minskande 
intresse hos invånarna. Färre och färre 
engagerar sig i föreningslivet vilket bidrar 
till minskade förutsättningar för att 
bedriva dem3. Samtidigt finns det många 
ensamma människor, framförallt äldre 
kvinnor vars partners och vänner börjat 
gå ur tiden. Även medelålders män tillhör 
en grupp människor som ofta känner 
sig ensamma4. Barn och ungdomar 
som i skolan utsätts för mobbning kan 
även de ofta känna sig ensamma, eller 
sakna sammanhang utanför skolan5. 
 

Genom att tillgängliggöra information om 
olika organisationer som finns i samhället 
kan deltagande i organisationers 
verksamheter öka, antalet människor som 
känner sig ensamma minska, möten mellan 
människor av olika bakgrund uppmuntras 
samt kunskap om olika kulturer växa. 
Viktigt för mig är därför att skapa en 
plats gjord för alla människor, där varken 
migranter eller lokalbefolkningen ses 
som huvudsaklig målgrupp för projektet. 
Platsen ska vara ett forum där varken 
den ena eller den andra gruppen är mer 
prioriterad än den andra dit vem som 
helst kan vända sig för att få en inblick 
i vilken typ av verksamheter, föreningar 
och aktiviteter som finns på orten. 
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Jag ser mitt examensarbete som en 
fallstudie där jag kommer att använda 
Boden som plats för studien, i vilken 
jag kommer att undersöka hur arbetet 
med integration skulle kunna främjas 
(med fokus på just småstäder) samt 
hur problemet med en växande 
främlingsfientlighet skulle kunna 
motverkas. Som född och uppvuxen 
i staden har jag en grundläggande 
förståelse för platsen och människorna 
som bor där vilket jag tror kommer att 
hjälpa mig i min undersökning. 

Jag ser Boden representera/exemplifiera 
en typisk svensk småstad med allt vad 
det innebär och jag hoppas och tror 
därför att resultatet av detta arbete är 
något som kommer att kunna appliceras, 
eller åtminstone inspirera, många andra 
svenska småstäder om hur man kan jobba 
med denna typ av problematik.

Hur kan arkitektur främja 
integrationsmöjligheter i (små-)
städer?

Hur kan man locka fler människor 
att delta i aktiviteter med hjälp av  
arkitektur?

Vilken typ av rumsligheter kan 
tillföras i staden för att uppmuntra 
till möten med nya människor?

FRÅGESTÄLLNINGAR:

MÅL & SYFTE
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METOD

Min metod har utgått ifrån mina egna 
föreställningar om frågan som jag hade på 
förhand, som jag genom undersökningen 
har letat efter material rörande som både 
skulle kunna bekräfta och ifrågasätta 
mina föreställningar. Undersökningen har 
sedan gått ut på att i olika faser samla 
information om de områden och frågor 
som genom arbetet har dykt upp genom 
att nyttja olika typer av källor. Processen 
inleddes med att samla information 
för att skapa mig en mer omfattande 
förståelse för hur integrationen ser ut 
och om/hur man arbetar med denna 
typ av frågor idag, i huvudsak i Boden 
men även i andra småstäder i omnejden. 
Ett letande som bestod av att läsa 
artiklar, läsa böcker, lyssna på radio 
och podcasts, söka efter informativa 
hemsidor, titta på dokumentärer och 
träffa människor som arbetar med dessa 
områden på plats i Boden. Möten/
intervjuer genomförda med både 
kommunens samhällsbyggnadskontor, 
Socialförvaltningen för ensamkommande 
flyktingbarn och med Migrationsverket 
i syfte att bättre förstå staden idag 
och de framtidsvisioner som finns för 
stadens utveckling samt hur mottagandet 
av nyanlända fungerar och vilka 
förutsättningar de får när de placeras på 
orten.

Fortsättningsvis bestod processen av 
att djupare studera hur olika byggnader 
och organisationer runt om i landet 
och världen arbetar med integration, 
både rumsligt och rent administrativt. 
Referenser samlade på liknande sätt som

tidigare material men där besökta platser 
också blev betydande för processen.

Genom att sammanfatta den samlade 
informationen formulerade jag ett 
program baserat på de resultat som 
undersökningen bestått av. Ett program 
som formulerats för att sammanfatta hur 
man kan arbeta för att främja integration 
i småstäder på ett generellt plan. 
Programmet utgjorde sedan basen för 
designdelen av arbetet där det utformade 
programmet applicerades specifik i Boden 
för att undersöka var en sådan byggnad 
skulle kunna placeras och hur den skulle 
kunna utformas.

I designprocessen arbetade jag både 
genom fysiska modeller, diagram, 
handskisser och digitala 3D-modeller. 
Arbete som i första hand genomförts 
för att  lyckas organisera och placera 
funktioner lämpligt i relation till platsen 
och till varandra. 
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UNDERSÖKNING
Här presenteras mitt researcharbete gjort för att bygga upp 
en större förståelse för ämnet samt för att samla kunskaper 
för att kunna bygga ett program för vad arkitektur kan göra 

för att förbättra integrationen i småstäder
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ÖVERBLICK

Projektet har bestått av en stor 
del teoretisk undersökning vilka 
tillsammans bildar underlag för det 
program jag har utformat för hur man 
kan arbeta för att skapa en byggnad 
som uppmuntrar till integration. 
Följande är en sammanfattning av vad 
undersökningsarbetet har inneburit 
och genererat. För att få en mer 
omfattande bild av undersökningen går 
det att läsa mer djupgående om var del 
av processen under undersökningens 
olika kapitel; Kommunen, Landsbygd/
Norrland, Kulturer, Nyanländas process, 
Referensprojekt, Organisationer och 
Staden. Efter undersökningsdelen av 
arbetet går det att hitta programmet för 
projektet samt själva projektet.

UNDERSÖKNINGEN?
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ÖVERGRIPANDE UNDERSÖKNING 
OM PLATSENS BEFOLKNINGSMÄNGD 

OCH STATISTIK

SKAPANDE AV EN DJUPGÅENDE 
FÖRSTÅELSE FÖR PLATSEN UR ETT 

NATIONELLT PERSPEKTIV

KOMMUNEN

Bodens kommun är en landsbygdskommun 
med en allt äldre genomsnittsålder 
hos befolkningen där andelen män 
ligger över och andelen kvinnor under 
riksgenomsnittet. Befolkningsmängden 
började sjunka 1993 men sedan 2009 
har befolkningsmängden ökat igen, om 
än marginellt. Detta beror främst på fler 
registrerade migranter och inflyttning av 
soldater till staden.

LANDSBYGD/NORRLAND

Idag bor 85% av befolkningen i städer 
men majoriteten av vårt lands yta är 
landsbygd, belägen framförallt i Norrland. 
Det är dock på landsbygden den större 
delen av landets naturtillgångar finns 
vilka landet är beroende av för fortsatt 
försörjning. Därför finns ett behov 
av en levande landsbygd så länge 
landets huvudsakliga näringar finns där. 
Det som krävs är därför att 
landsbygden blir till en attraktiv plats 
för människor, som de ska vilja bo på.    
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SAMMANSTÄLLNING AV VILKA 
KULTURER OCH NATIONALITETER 

SOM FRAMFÖRALLT FINNS I 
KOMMUNEN

KULTURER

I Boden och övriga Sverige finns en 
stor mängd människor med rötter i 
olika folkslag, nationaliteter, kulturer 
och religioner; människor vilka tillhör 
en minoritet i landet. Människor som 
i olika stor mängd utövar/identifierar 
sig/har kontakt med sina rötter. 

Genom att lyfta minoriteter och 
minoritets-organisationer i samhället 
kan både människor med rötter i någon 
av dessa minoriteter och övriga delen av 
befolkningen komma i kontakt med det 
rika kulturliv som finns i landet och skapa 
sig större kunskaper om vad det kan 
innebära att vara exempelvis somalier, 
afgan, same, romsk eller judisk. Något 
som kan bygga nätverk mellan dem som 
är en del av minoriteterna, men också ge 
en större inblick i historian, religionen, 
kulturen och livsstilen hos dessa grupper 
för dem som är intresserade av att veta mer.

UPPBYGGANDE AV EN STÖRRE 
FÖRSTÅELSE FÖR HUR PROCESSEN 
AV ATT KOMMA SOM FLYKTING TILL 

SVERIGE

NYANLÄNDAS PROCESS

Processen av att anlända som migrant till 
Sverige och ansöka om asyl tar idag nästan 
två år. Processen skiljer sig något mellan 
vuxna/familjer och ensamkommande 
barn och ungdomar, där migrationsverket 
har det huvudsakliga ansvaret för 
hanteringen av vuxna/familjer och de 
kommunala socialförvaltningarna för 
ensamkommande barn och unga. 

När det gäller möjligheter till integration 
för migranter så finns det flera 
organisationer som riktar sig specifikt 
till dem, som anordnar evenemang för 
språkutveckling och information om den 
svenska kulturen. Det som anges som det 
enklaste och mest effektiva sättet att nå 
ut till människor som är nya i det svenska 
samhället är att hitta nyckelpersoner som 
kan sprida ordet om de evenemang och 
organisationer som kan vara av intresse. 
Det är också viktigt att informationen 
ges på en plats dit människor känner sig 
trygga att komma. 
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Flexibla och initiativbaserade projekt 
har fungerat som inspirationskälla för 
hur man kan arbeta med integration på 
olika sätt. De har hjälpt till att artikulera 
vilken typ av problematik som upplevs av 
lokalbefolkningen, men också vilken typ 
av svårigheter som finns i processen att 
nå ut till nyanlända. 

Integrationsprojekten har även 
exemplifierat olika sätt genom vilka det 
går att bygga relationer mellan människor 
från lokalbefolkningen och de nyanlända. 
Detta tillsammans med att visa på hur man 
kan skapa ett forum i vilket människor kan 
få information om det svenska språket 
och samhället på ett mer informellt sätt 
än den information de kan få från olika 
myndigheter. De olika initiativen har även 
lyft olika intresseområden/aktiviteter 
genom vilka människor på ett avslappnat 
sätt ofta kunnat samtala och utbyta 
kunskaper kring. 

Fysiska byggnader har hjälpt mig att 
komma närmre/tydligare definiera vilken 
typ av storlek, plats och rumsligheter 
som jag vill skapa för att åstadkomma en 
miljö där människor vill och kan mötas. 
Projekten har även identifierat problem 
som finns med de existerande lokaler 
som de nyttjar.  Referenserna är av 
väldigt olika karaktär och visar på att det 
finns många olika sätt att arbeta med att 
skapa mötesplatser och att storleken på 
projekten kan variera mycket. 

Förutom detta har de även visat 
på den stora och viktiga roll som 
samhällets existerande organisationer/
verksamheter/föreningar kan spela för 
att få människor att känna sig sedda 
och skapa sig ett sammanhang, för både 
lokalbefolkning och nyanlända.

REFERENSPROJEKT

STUDIER AV HUR ANDRA GRUPPER 
OCH BYGGNADER ARBETAT MED 

INTEGRATION
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ORGANISATIONER

Olika organisationer och verksamheter 
utgör alla forum och möjligheter att 
tillbringa tid tillsammans med andra som 
delar samma intresse, som kan leda till 
skapande av nya kontakter till människor 
och platser. Genom att synliggöra det 
arbete som organisationerna genomför 
kan fler människor få tillgång till vad de 
sysslar med samt få ett tillfälle att enklare 
komma i kontakt med människor som är 
involverade i dem. När människor inom 
organisationen samt organisationen 
i sig blir något bekant är chansen att 
människor vågar och vill söka sig till den 
organisationen större. Ju fler saker som är 
kända, desto bättre är förutsättningarna 
att människor ska känna sig trygga och 
vilja ta steget ut från sin bekvämlighetszon 
in i en ny miljö med nya människor.

SAMMANFATTNING AV VILKEN TYP 
AV ORGANISATIONER SOM REDAN 

FINNS I SAMHÄLLET

STADEN

Genom att analysera stadsrummet och 
de existerande förhållanden, funktioner, 
strukturer och miljöer som finns i staden 
skapade jag mig en bättre bild av vad 
staden är i dagsläget. En ökad förståelse 
för stadens noder, utvecklingsområden, 
viktiga knutpunkter och människors 
rörelsemönster i staden hjälpte mig att 
kartlägga stadsrummet för att även kunna 
gå vidare med att hitta en plats i staden 
lämplig för en byggnad som syftar till att 
förbättra integration i staden.

ANALYS AV STADSRUMMET SAMT 
STADENS FUNKTIONER OCH MILJÖER
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Vad som snabbt utkristalliserade sig 
som essentiellt i arbetet var möten. 
Möten mellan människor, människor 
och rum, människor och aktiviteter, 
människor och information och 
människor och platser. Möten som 
kan kräva väldigt olika typer av miljöer, 
vilket blev ytterligare ett område jag 
har undersökt vidare; hur man på olika 
sätt kan skapa olika kontakt mellan en 
individ och det denne möter. Platsen 
bör ligga centralt och rumsligheterna 
bör vara av olika storlek, transparens 
och funktion men tillsammans bör de 
utgöra en knutpunkt, tillika mötesplats, 
för människor, organisationer, föreningar 
och verksamheter. Miljön ska alltså både 
välkomna människor och främja utbytet 
av/tillgängligheten till information. 
Platsen ska göra att mötet mellan 
informerande ting/människor och 
intresserade människor underlättas och 
uppmuntras.

UNDERSÖKNINGEN!
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KOMMUNEN

Boden är en småstad belägen ungefär 
4 mil från kusten mot Bottenviken i 
Norrbotten. En småstad som på många 
sätt är lik många andra småstäder i Sverige. 
Befolkningsmängden i Boden6 hade sin 
topp år 1993 då det bodde drygt 30 
500 personer i kommunen, men antalet 
invånare har sedan dess minskat fram till år 
2009 då det vände igen och en liten ökning 
har skett sedan dess. Vid årsskiftet 2015 
hade Boden en total befolkningsmängd på 
27 913 personer i kommunen.

Särskilt viktigt för Boden är försvaret. 
Boden är en viktig del av det svenska 
försvaret över lag, men verksamheten 
har minskat genom åren. Många 
av de gamla försvarsbyggnaderna 
har avvecklats och fyller idag andra 
funktioner. Inom försvarsmakten är 
ungefär 16% kvinnor och 84% män7 
vilket reflekteras i befolkningsstatistiken 
där man kan se att det i kommunen finns 
fler män än kvinnor. Extra tydligt är det 
inom åldersspannet 20-24 år där andelen 
män är långt över, samtidigt som antalet 
kvinnor är långt under riksgenomsnittet8. 

Något som inte enbart beror på 
nyanställda soldater utan även att en 
stor andel unga män har migrerat till 
kommunen. Ser man till den övergripande 
statistiken över befolkningsmängden och 
den positiva utveckling som skett är det 
främst genom just inflyttning av soldater 
och det ökade antalet migranter som lett 
till utvecklingen.  Sedan 2001 har antalet 
utrikes födda invånare i kommunen ökat 
från 1143 till 2420 personer år 20159.

 
6 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf     Publicerad: 2016-04-
28    s. 1

7 http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/
forsvarsmakten-i-siffror/ Hämtat: 2017-02-23
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BODEN

8 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf  
Publicerad: 2016-04-28 s. 2

9 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf  
Publicerad: 2016-04-28 s.12-13
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LANDSBYGD/NORRLAND

10 http://www.jordbruksverket.se/etjanster/
etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/
sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html  
Senast uppdaterad: 2015-04-15, Hämtat: 2017-03-13

På jordbruksverkets hemsida10 kan man 
läsa om landets kommuner och hur dessa 
delas in i fyra olika kategorier beroende på 
befolkning och städer; storstadsområde, 
stadsområde, landsbygdsområde samt 
gles landsbygd. Bodens kommun faller 
här in under kategorin landsbygd, med 
angränsande  kommuner tillhörande 
stadsområde (Luleå), landsbygd (Älvsbyn) 
samt gles landsbygd (Jokkmokk, 
Gällivare och Överkalix). Ser man till 
övriga kommuner i Norrland, från Gävle i 
söder till Kiruna i norr tillhör majoriteten 
av kommunerna kategorierna landsbygd 
och gles landsbygd, där kommuner 
tillhörande storstadsområde helt saknas. 
Totalt finns 54 kommuner i Norrland. Av 
dessa är 7 kommuner stadsområden, 19 
landsbygd och 28 gles landsbygd.
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11 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering-
-fran-land-till-stad/
12 ”Ska hela Sverige leva?”  Formas fokuserar, s.12

13 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/
ljusmanifestation-i-kiruna
14 http://www.expressen.se/nyheter/bb-laggs-ner-det-ar-ett-
svek-mot-oss-kvinnor/

Kartan på föregående uppslag visar 
Sveriges kommunindelning och 
landsdelar. Norrland saknar som nämnt 
helt storstadsområden. Endast områden i 
och runt Stockholm, Göteborg och Malmö 
uppnår kraven för vad jordbruksverket 
kategoriserar som storstadsområden. 
Tydligt blir förutom detta att majoriteten 
av landets kommuner räknas till 
kategorierna landsbygds- och gles 
landsbygdskommuner. Ser man på Sverige 
med ett historiskt perspektiv bodde 90% 
av landets invånare på landsbygden 
för 200 år sedan, vilket är långt ifrån 
den verklighet vi lever i idag. Med den 
pågående urbaniseringen där allt fler 
människor flyttar från landsbygden in till 
städerna bor idag istället ungefär 85% av 
landets befolkning i städer11. 

Omdiskuterat är därför frågan om 
hela Sverige fortsättningsvis ska leva. 
Med detta syftar man på om även 
landsbygdsorter och småstäder kommer 
att kunna fortsätta att existera och 
behålla grundläggande funktioner så 
som sjukhus, vårdcentraler, mataffärer, 
bensinmackar och andra kommersiella 
butiker. Bredband, kollektivtrafik, 
värmesystem och telefonnät är även de 
funktioner vars framtid på landsbygden 
är ifrågasatt.

Boden är som kustnära kommun belägen 
nära Luleå och är därför trots sin 
kategorisering som landsbygdkommun, 
inte i samma riskzon för nedskärningar 
som många av de angränsande 
inlandskommunerna tack vare sin närhet

till en större stad. I boken ”Ska hela 
Sverige leva?”12 konstateras just detta; 
att den tätortsnära landsbygden även 
fortsättningsvis har goda förutsättningar 
att klara sig. De samhällen som ligger 
långt ifrån större städer, utanför 
pendlingsavstånd, kommer att ha det 
mycket tuffare att överleva. Detta innebär 
dock inte att landsbygden runt om Bodens 
stad inte drabbas av de nedskärningar 
som gjorts under de senaste åren. 
Kommunen är stor och ju längre från 
en stad orten är belägen desto större 
är risken för nedskärningar och långa 
avstånd till diverse samhällsfunktioner. 

Exempel på regioner som har drabbats 
extra hårt av denna typ av nedskärningar 
som genererats av urbaniseringen är 
områdena runt Kiruna och Sollefteå. För 
drygt 15 år sedan lades BB ner i Kiruna13 
och i år stängdes BB i Sollefteå14. Detta 
innebär att människor som är bosatta i 
dessa städer/områden nu har mellan 10-
20 mil till närmsta BB.

Vad som dock är tydligt är att Sverige 
är beroende av landsbygden. På 
landsbygden produceras den mat vi 
äter och det är där våra naturresurser 
finns. Det är landsbygdens invånare 
och tillgångar som ser till att landets 
ekonomiska förutsättningar och 
exportindustri fungerar. Utan exempelvis 
skogsindustrin, vattenkraften och 
gruvornas brytning av malm, som senare 
förädlas och används vid produktion av 
maskiner/transportmedel skulle Sveriges 
största näringar helt försvinna och landets 
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erbjuder allt det som är av människan 
eftertraktat. I landsdelar där 
genomsnittsåldern hos befolkningen 
stiger och det finns ett överskott av 
män, likt det gör i Boden, måste miljöer 
attraktiva för framförallt kvinnor skapas 
för att uppmuntra dessa att stanna/
återvända, då det är främst kvinnor som 
flyttar från landsbygdskommunerna. 
Tidholm nämner även placering av 
migranter i landsbygdskommuner som en 
potentiell lösning på inflyttningsfrågan, 
men även i detta fall handlar det om att 
landsbygden måste bli en attraktiv plats 
för att även migranter ska vilja stanna 
på orten och bli en del av samhället de 
placeras i. 

15 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/
Sveriges-export--och-importprodukter/
16 http://www.expressen.se/kronikorer/clara-lidstrom/sveriges-
koloni-heter-inte-indien--den-heter-norrland/

17 Podcast: ”Värvet”, avsnitt nr.262, 2017-01-09 (ca.48min in 
i intervjun)
18 ”Ska hela Sverige leva?”  Formas fokuserar, s.139-140

ekonomi försämras drastiskt15.  I en artikel 
i Expressen gör journalisten en liknelse 
mellan Sverige idag och den kolonisering 
som förr försörjde europeiska stormakter 
där man erövrade landområden, tog 
alla rikedomar och använde dem för att 
utveckla hemlandet. I Sverige fungerar 
det lite på samma sätt där de rikedomar 
som finns på landsbygden, framförallt 
i Norrland, försörjer landet. Men de 
inkomster som dessa genererar går 
framförallt till människor och utveckling 
av storstäderna16. För att Sverige även 
fortsättningsvis ska ha en god ekonomi 
krävs det därför att landsbygden finns 
kvar, i vart fall så länge våra största 
näringar återfinns där.   

För att landsbygden ska överleva krävs 
det att dessa delar av landet blir attraktiva 
igen; att synen på livet i Norrland och på 
landsbygden förändras och blir till något 
människor eftertraktar igen. Po Tidholm 
pratar om denna problematik i en intervju17 
där han beskriver den tillfälliga attraktion 
som efter drygt 150 års frånvaro återigen 
fanns till landsbygden på 1970-talet då 
landsbygden uppvärderades och staden 
nedvärderades. Detta var dock bara en 
tillfällig trend som på 80-talet återgick till 
att värdera staden över landsbygden. 

Om landsbygden återigen ska befolkas 
beskriver Tidholm i sin intervju samt 
författarna av boken ”Ska hela Sverige 
leva?”18 viktiga bitar landet måste 
arbeta med. I första hand handlar det 
om att få landsbygden att bli attraktiv 
igen genom att skapa platser som
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KULTURER

19 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/
globalisering   Hämtat: 2017-02-23
20 https://www.migrationsverket.se/
download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/
Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf 
Hämtat 2017-02-23

Som född och uppvuxen i Boden, med 
föräldrar som i generationer härrör 
från Norr- och Västerbotten, ser jag 
mig själv som en del av den grupp 
jag valt att kalla lokalbefolkning. En 
grupp som består av människor som 
är födda och uppvuxna i Sverige och 
på så vis har varit i kontakt med det 
svenska systemet och den svenska 
kulturen under större delen av sitt liv.  

Under mitt undersökningsarbete kom jag 
dessutom i kontakt med en undergrupp 
människor som tillhör lokalbefolkningen 
vilken är minoritetsfolk i Sverige. 
Folkgrupper med ett eget kulturarv men 
som i generationer varit bosatta i landet 
och på så vis varit en del av det svenska 
samhället länge. Vad som dock blev en 
viktig del för mig i detta var att få större 
kunskaper om dessa minoritetsfolk, vad 
som är viktigt inom deras kultur och 
hur den har existerat i landet parallellt 
med den traditionellt svenska kulturen.

Förutom att få en bättre kunskaper om 
minoritetsfolk blev det även viktigt för 
mig att skapa mig en bättre förståelse 
för den grupp människor som har sin 
bakgrund i ett annat land/en annan 
kultur. Jag har valt att kalla denna grupp 
för nyanlända då dessa människor har 
sina huvudsakliga erfarenheter från ett 
annat land. Målet har därför varit att få 
en större vetskap om vilka länder som 
de nyanlända i huvudsak kommer från 
för att kunna skapa mig en uppfattning 
om deras referenspunkter och hur dessa 
förhåller sig till dem i Sverige. 



31

21 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf  
Publicerad: 2016-04-28  s.12-13

Genom globaliseringen19 i världen 
kommer alla länder närmare och närmre 
varandra när det kommer till kultur, politik 
och ekonomi. Globaliseringsprocessen 
kommer sig genom att människor reser 
mer, människor migrerar och den digitala 
tekniken möjliggör ett stort och snabbt 
utbyte av information/kunskap. Vi har på 
ett eller annat tillgång till hela världen. 

Migrationen är det i landet som ger 
direktkontakt med kulturer härrörande 
på andra platser än Sverige. Mellan år 
2000-2016 har totalt 686 686 personer 
sökt asyl i Sverige. Av dessa människor 
kommer 17% från Syrien, 13% från Irak, 
10% från Afghanistan, 7% från Somalia, 
6% är statslösa och 5% från Eritrea20; 
länder i vilka krig och oroligheter tvingar 
människor på flykt. Ser man istället 
över vilka länder/områden människor i 
huvudsak ursprungligen kommer ifrån 
när de blir folkbokförda i Boden är det 
även i detta fall främst migranter från 
de ovan nämnda länderna. Det är främst 
eritreaner (205 personer) och somalier 
(184 personer), men ett stort antal 
kommer även från Afghanistan, Irak och 
Syrien (55-121 personer från vardera 
land). 

En stor del av de utländska medborgarna 
som är folkbokförda i Boden kommer 
dock från områden belägna betydligt 
närmre Sverige, från länder som har stora 
likheter med Sverige. Antalet finländare 
och personer från övriga nordiska länder 

uppgår till knappt 200 personer och 
antalet européer uppgår i knappt 300 
personer21. 

NYANLÄNDA

Eritrea och Somalia ligger i ett område 
som kallas Afrikas Horn, mänsklighetens 
vagga (de äldsta mänskliga skeletten har 
funnits här). Urbefolkningen som finns i 
denna region kallas för afarfolket. Det 
är ett av de absolut torraste områdena i 
världen och utgör en strategisk del av den 
Afrikanska kontinenten, gränsande mot 
Asien och Röda havet, Arabiska havet 
och Indiska Oceanen, vilket har gjort att 
det fanns ett tidigt intresse för att erövra 
området. Man tror dessutom att det ska 
finnas stora mängder naturtillgångar 
i form av mineraler och olja där, men 
länderna har små möjligheter att 
utvinna dessa på grund av politiska och 
ekonomiska oroligheter22. 

I Somalia är majoriteten av befolkningen 
muslimer, där den största delen är 
sunnimuslimer. Somalia har varit utan 
fungerande centralstyre sedan landets 
tidigare diktator störtades år 1991 och 
sedan dess har man endast lyckats få 
kontroll över en liten del av landet. Inom 
landets nordliga och nordvästliga delar 
finns utöver detta självständiga delar där 
situationen stabiliserats. Det finns dock 
ett ständigt pågående hot från militära 
och islamistiska grupper i landet23.

AFRIKA

22 https://globalarkivet.se/sites/default/files/documents/2009/
fv_0109_afarerna.pdf  Hämtat: 2017-02-24
23 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/ 
Hämtat: 2017-02-24
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UTLÄNDSKA MEDBORGARE SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I BODEN 
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I Eritrea är ungefär 50% kristna och 
50% muslimer. Eritrea är ett av världens 
mest utpräglade förtryckarstater. 
Där finns ingen politisk opposition 
då det är förbjudet av den regerande 
presidenten och hans parti. Landet 
har sedan 1960-talet präglats av krig 
och oroligheter, främst mot Etiopien. 
Oroligheter som resulterat i att landet är 
ett av världens absolut fattigaste länder25.  

Irak26, Afghanistan27 och Syrien28 är 
alla tre länder som präglas av krig och 
oroligheter, belägna i mellanöstern och 
södra centralasien. I Irak har de värsta 
oroligheterna pågått sedan 1980-talet, 
i Afghanistan sedan 1970-talet och i 
Syrien sedan 2011. Gemensamt för 
alla dessa länder är dock att oroligheter 
härjat i länderna betydligt längre 
än så och har uppstått på grund av 
meningsskiljaktigheter vad gäller 
politik och religiösa åskådningar. Detta 
tillsammans med en kamp om ägandet av 
de naturresurser som finns i området där 
tillgången på olja haft en ledande roll. 

24 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf  s.12-13
25 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Eritrea/ 
Hämtat: 2017-02-24

26 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien/ 
Hämtat: 2017-02-24
27 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Afghanistan 
Hämtat: 2017-02-24
28 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/ Hämtat: 2017-
02-24

ASIEN
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SAMER SVERIGEFINNAR

29 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx  
Hämtat: 2017-02-23
30 https://www.sametinget.se/samer  Hämtat: 2017-
02-23

Den samiska befolkningen har sitt 
ursprung i Sápmi, ett område som 
sträcker sig över Norge, Sverige, 
Finland och Ryssland.  I Sverige tror 
man att den samiska befolkningen 
i landet uppgår till mellan 20 000 - 
35 000 personer, utspridda över 
hela Sverige men där majoriteten är 
bosatta i Norr- och Västerbottens 
län samt i fjällkedjan. Renskötsel, 
fiske, jakt och hantverk är alla vanliga 
och viktiga sysselsättningar för 
samerna och är yrken som har starka 
band till den samiska kulturen. Det 
samiska folket tros ha varit bosatta i 

Sverige är ett land som i grund och 
botten är en väldigt multikulturell plats. 
Med detta syftar jag på landets fem 
erkända minoritetsfolk; judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Folkgrupper som i tider förtryckts i 
landet och som majoriteten av Sveriges 
befolkning vet väldigt lite om. Bland 
dessa folk är samer, sverigefinnar och 
tornedalingar de folkgrupper som 
märkbart har den tydligaste närvaron 
i Boden, då dessa grupper alla har sitt 
ursprung i de nordliga delarna av landet. 
Det som förenar dessa minoriteter är 
att de har funnits i landet länge och har 
egna  religiösa, språkliga och kulturella 
traditioner som de aktivt arbetar för att 
bevara29.

NATIONELLA MINORITETER

Sverigefinnar är ett minoritetsfolk i 
Sverige som härrör från tiden då Finland 
var en del av Sverige; från 1100-talet 
fram till 1809. En tid då människor 
frekvent flyttade mellan det som idag 
är två olika länder, men som då bara var 
olika delar av samma land. Under andra 
världskriget flydde/flyttades många, 
främst barn, till Sverige och många blev 
kvar. Dock härstammar de flesta av 
de idag levande sverigefinnarna från 
finnar som arbetskraftsinvandrade till 
Sverige under 1950-1970-talet då de 
svenska industrierna blomstrade. Denna 
grupp människor med finsk bakgrund 

31 https://books.google.se/books?id=SrfJCwAAQBAJ&pg=PT36
&lpg=PT36&dq=samers+r%C3%A4tt+att+bygga+hus&source=bl
&ots=6UoiHEzn-Q&sig=WR76wsTuyCEgmQ4abWyvuGUDAKM
&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiR_ 
cW3xabSAhVE2CwKHXaRDF0Q6AEIMDAE#v=onepage&q=sa
mers%20r%C3%A4tt%20att%20bygga%20hus&f=false

Sverige i mer än 3 000 år men det var 
först år 1977 som riksdagen uttalade 
samerna som ett urfolk i landet. Det 
dröjde dock ända till år 2011 för att 
samerna skulle erkännas som folk enligt 
svensk grundlag30. 

Den långa process som pågått för 
samernas erkännande som folk, urfolk och 
nationell minoritet har haft stor inverkan 
på samernas levnadsförhållanden. 
Framförallt vad gäller utbildning och 
bostäder för det samiska folket då 
det var först 1939 som permanenta/
stationära samiska skolor tilläts att 
byggas och inte förrän på 1940-talet 
som samer fick rätt att bygga hus med 
el, vatten och avlopp. Fram till dess 
var endast temporära kåtor den enda 
typ av hus som samer tilläts bygga31.
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Tornedalen är ett område beläget längs 
båda sidorna av Torne älv, alltså både 
på den finska och den svenska sidan av 
gränsen mellan länderna.  Tornedalingarna 
drabbades alltså även de när Sverige 
förlorade Finland 1809, då den nya 
gränsen drogs rakt genom området och 
folkgruppen splittrades och hamnade på 
varsin sida av gränsen. Tornedalingarna 
hade då befolkat området sedan 
medeltiden, främst av finsktalande 
personer. Språket i denna region har 
dock utvecklats från finska, genom starka 
influenser från svenska, till ett språk 
som idag kallas meänkieli (tidigare kallat 
tornedalsfinska). Totalt finns det idag ca. 
50 000 tornedalingar där majoriteten är 
bosatta i Haparanda, Övertorneå, Pajala, 
Kiruna och Gällivare kommun, men en 
stor del bor även i de södra delarna av 
Norrbotten33.

kallades länge enbart finnar men 
idag benämns denna folkgrupp som 
sverigefinnar för att visa på folkets 
dubbla språk- och kulturtillhörighet32.

32 http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-
invandring 
Hämtat: 2017-02-23
33 http://tornedalingar.se/vad-ar-sa-speciellt-med-
tornedalen/ 

TORNEDALINGAR
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NYANLÄNDAS PROCESS

Som en del av arbetet att öka min 
förståelse och mina kunskaper om 
gruppen nyanlända och processen 
av att komma till Sverige har jag bl.a. 
valt att genomföra intervjuer med 
Migrationsverkets asylenhet och 
Socialförvaltningens avdelning för 
ensamkommande barn. Intervjuer 
genomförda både för att få större 
kunskaper om asylprocessen i sig 
och hur ärendehanteringen ser ut för 
familjer, vuxna och barn, men också för 
att kunna rådfråga människor som är 
i daglig kontakt med dessa människor 
om hur man på bästa sätt kan komma i 
kontakt med de nyanlända och vad man 
bör tänka på för att skapa en trygg och 
välkomnande miljö för alla. Vilka rumsliga 
aspekter är viktiga att tänka på?
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34 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-asylsokande.html Hämtat: 2017-03-03

Under mötet med Region Nords 
enhetschef för Mottagningsenhet 1 
fick jag möjlighet att ställa frågor om 
asylprocessen och de olika faser som 
en nyanländ person går igenom när 
denne påbörjar sin asylansökan. Detta 
främst för att försäkra mig om att jag 
förstått den information jag funnit på 
Migrationsverkets hemsida34 men också 
för att kunna tillgodogöra mig information 
som inkluderar mer specifik information 
för processen på en lokal nivå samt 
mer praktiska och humanitära delar av 
processen. 

Asylprocessen inleds så fort migranten 
anländer till Sverige i den kommun 
som personen ankommer till, den så 
kallade ankomstkommunen där den 
första kontakten med migrationsverket 
sker. Migranten registreras vid en 
ankomstenhet och blir sedan tilldelad en 
anvisningskommun; en kommun i vilken 
personen tilldelas ett boende. Personen 
kan dock välja om denne vill skaffa sig 
ett eget boende eller bo hos exempelvis 
släktingar om den möjligheten finns. 

I väntan på att asylutredningen ska 
inledas och ett beslut om asyl ska fattas 
finns förutom ett behov av bostad 
även andra humanitära behov som ska 
tillgodoses under personens vistelse i 
landet. Mottagningsenheten är den del av  

Migrationsverkets organisation som 
hjälper migranterna med att söka 
dagbidrag, komma i kontakt med olika 
organisationer, få en förståelse för hur 
det är att bo i Sverige samt få tillgång till 
vård och utbildning.

När asylutredningen väl påbörjas inleds 
den med ett ca. 3-4 timmar långt samtal 
där asylhandläggaren försöker skapa 
sig en uppfattning om personens skäl 
till att söka asyl i Sverige. Handläggaren 
sammanställer sedan den information 
som presenterats under samtalet och 
formulerar en sammanfattande bild 
över huruvida personen har skäl att 
få uppehållstillstånd i landet. Ärendet 
skickas sedan vidare till beslutsfattande 
instans som fäller avgörandet om  
personen beviljas eller nekas asyl. Om 
personen beviljas asyl tilldelas denne en 
permanent bostad. Bostaden kan ligga 
var som helst i landet där plats finns, 
men även i detta fall har personen rätt att 
själv skaffa sig en bostad om denne inte 
vill flytta till den bostad som personen 
tilldelats. Om personen istället nekas 
asyl måste denne lämna landet, vanligtvis 
inom 2-4 veckor. Beslutet kan dock 
överklagas och då går ärendet vidare till 
migrationsdomstolen där en ny utredning 
görs och där ett slutgiltigt beslut senare 
fattas. Innan 2015 tog asylprocessen ca 
6-12 månader men i dagsläget har den 
fördubblats då antalet asylsökande ökade 
drastiskt under 2015 till en nivå som 
landet inte var bemannat att ha kapacitet 
för. (Se diagram över asylprocessen på 
uppslaget s.40-41)

ASYLPROCESSEN

MIGRATIONSVERKET BODEN
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Migrationsverket Region Nord ansvarar 
för totalt 9 kommuner och det är därför 
svårt att svara på hur många människor 
som söker asyl i just Boden varje år. Men, 
inom dessa 9 kommuner finns totalt 
sett 3800 platser för asylsökande varav 
1000 finns i Boden. Detta innebär att 
Migrationsverket årligen ansvarar för 
1000 asylsökande personer boende i 
Migrationsverkets faciliteter. Ytterligare 
asylsökande kan självklart finnas boende 
utanför de bostäder som Migrationsverket 
tillhandahåller men det ger en ungefärlig 
bild över kommunens kapacitet. 

De 1000 platser som finns i kommunen 
består av lägenheter (ca. 600 
platser i ca. 200 lägenheter) samt 
korridorboenden och sovsalar (ca. 400 
platser). Lägenheterna ligger utspridda 
i olika fastigheter och hos olika 
fastighetsförvaltare runt om i staden, 
bortsett från ett lägenhetshus i staden som 
helt bebos av asylsökande. Kommunen 
undviker att dedikera hela bostadshus 
åt enbart asylsökande för att undvika 
segregering och uppmuntra integration i 
staden. De sovsalar och korridorboenden 
som finns i kommunen ligger både i byar 
utanför staden men också i exempelvis 
gamla logementsbyggnader på före detta 
militärområden. 

När det gäller kontakt mellan de 
asylsökande och organisationer i samhället 
är det främst frivilligorganisationer så som 
exempelvis Röda korset, Svenska kyrkan

MIGRATION & INTEGRATION och studieförbunden som arbetar med 
integrationsfrämjande verksamheter. De 
erbjuder öppna forum som är tillgängliga 
för alla och som genomförs på en ideell 
basis. Studieförbunden är något mer 
finansiellt bundna men erbjuder även 
de verksamheter utan kostnad för 
deltagarna, som t.ex. språkforum (utöver 
SFI).

Det som för mig kändes som några av 
de viktigaste frågorna att få ställa vid 
intervjun var hur man kan nå de nyanlända 
med information om verksamheter/
evenemang och hur man kan skapa ett 
intresse och en trygghet när det kommer 
till deltagande i de verksamheter/
evenemang som arrangeras i staden. 
Frågor som både kan hjälpa mig att nå ut 
till målgruppen nyanlända samt formulera 
vilken typ av rumsligheter och miljöer 
som bör finnas för att människor ska ha 
ett intresse av att delta. 

Migrationsverket ser idag att det 
mest effektiva sättet att nå ut till de 
asylsökande är genom ”mun till mun-
metoden”. Med detta syftar de på att man 
på att om intresse väcks hos en person så 
sprids det lätt vidare mellan dem i dennes 
bekantskapskrets. Något man idag 
arbetar med både genom affischering 
på asylboenden (på flera olika språk) och 
genom kontakt med verksamheter där det 
finns tydliga nyckelpersoner som är i nära 
kontakt med/är en av de asylsökande. 
Ett konkret exempel på en sådan kontakt 
är den somaliska föreningen inom 
vilken det finns nyckelpersoner som
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på ett bra sätt kan nå ut till den somaliska 
gruppen asylsökande i Boden.

Jag fick också möjlighet att fråga huruvida 
Migrationsverkets erfarenheter tyder på 
att det finns ett intresse bland migranterna 
att delta i verksamheter/evenemang 
som är till för allmänheten. Behöver 
verksamheten/evenemanget egentligen 
riktas direkt till migranterna eller ske på 
en plats där de spenderar mycket tid/
redan känner till för att deltagande ska 
ske? Som svar på den frågan är att det nog 
behövs båda. Evenemang så som de som 
frivilligorganisationerna erbjuder, med 
extra språkforum utöver SFI och möten 
som informerar mer om det svenska 
samhället är initialt viktiga för att skapa en 
grundläggande förståelse och kunskap för 
det nya landet människorna kommit till. 
Forum som alla ser till att samla dem som 
går igenom liknande saker tillsammans 
och som på så vis möjliggör ett utbyte 
av erfarenheter. Gemensamma nämnare 
som skapar en igenkänningsfaktor i de 
andra människorna som deltar vilket 
bidrar till att skapa en trygg miljö.

Det som dock har varit svårt är hur man gör 
processen av att ta steget från en grupp 
bestående av enbart nyanlända (bortsett 
från dem som driver verksamheterna) 
till grupper där majoriteten av 
deltagarna består av människor från 
lokalbefolkningen mer naturligt och 
tryggt. Som sagt kan nyckelpersoners 
engagemang och deltagande vara ett 
sätt att skapa trygghet och intresse för 
dessa forum, men en plats som människor

känner till inger också en känsla av 
trygghet. Därför kan ett viktigt verktyg 
vara att man skapar ett behov på platsen; 
något som gör att människor måste ta 
sig dit. Genom att regelbundet behöva 
komma till en plats skapas en känsla av 
igenkänning och gör platsen bekant. 
Något som gör det lättare att få platsen 
att ta steget från att vara bekant till att bli 
trygg och inbjudande.
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DIAGRAM ÖVER ASYLPROCESSEN 36
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36 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-asylsokande.html Hämtat: 2017-03-03
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-
ensamkommande-barn.html  
Hämtat: 2017-03-03

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-
av-ensamkommande-barn/Anvisningskommun.html 
Hämtat: 2017-03-03
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stöd och hjälp. I arbetet för att skapa 
trygga miljöer för ensamkommande 
barn och ungdomar finns specifika 
mottagningsboenden för barn under 15 
år samt boenden för enbart tjejer. Den 
största delen av de ensamkommande 
är dock pojkar vilket gör att väldigt få 
kommuner har mottagningsboenden för 
enbart tjejer. Förutom de olika typerna 
av gruppboenden som finns för dessa 
individer, finns också möjligheten att 
placeras i familjehem. I dessa familjehem 
placeras dock framförallt de allra yngsta 
eller personer i behov av extra stöd, så 
det är inte så vanligt. 

Ensamkommande barn och ungdomar 
är generellt sett mellan 11-17 år när de 
kommer till Sverige. Från och med att 
man fyller 18 år räknas man som vuxen 
och har asylprocessen inte avslutats 
innan personen fyller 18 år återgår 
individen i migrationsverkets ansvar 
och omplaceras från ett av kommunens 
boenden för barn och ungdomar till ett 
av migrationsverkets platser för vuxna. 
Om individen istället får sin asylansökan 
beviljad innan sin 18-årsdag kan denne 
förbli i kommunens ansvar upp till 21 års 
ålder om det finns behov av detta. Efter 
att man fått sin asyl beviljad och fyllt 18 
år ska individerna erbjudas en permanent 
bostad i kommunen. Individerna har dock 
rätt att välja att hitta sin egen bostad i en 
annan kommun om så önskas. Generellt 
sett är det inte så många som väljer detta 
alternativ och de som gör det söker sig 
ofta till storstäderna. Det har dock i 
många fall visat sig vara problematiskt då

Precis som vuxna/familjer så registreras 
ensamkommande barn och ungdomar i en 
ankomstkommun hos Migrationsverket 
som asylsökande. Asylprocessen i sig 
ser likadan ut bortsett från att när 
ensamkommande barn och ungdomar 
tilldelats en anvisningskommun i väntan 
på besked om asyl övergår ansvaret för 
dessa individer från migrationsverket 
till kommunerna som handlägger 
dessa ärenden. I kommunerna 
finns olika typer av boenden; 
mottagningsboenden, stödboenden och 
elevhem. Majoriteten av platserna för 
ensamkommande barn och unga finns på 
mottagningsboendena, vilket är den typ 
av boendeform där individerna får mest

35 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-
ensamkommande-barn.html  Hämtat: 
2017-03-03

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/
Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-
av-ensamkommande-barn/Anvisningskommun.html 
Hämtat: 2017-03-03

Under mötet med två socialsekreterare 
på Socialförvaltningens enhet för 
ensamkommande barn och ungdomar 
hade jag istället möjligheten att ställa 
frågor om processen som dessa barn 
går igenom vilken skiljer sig något från 
den som vuxna/familjer går igenom. 
Mötet fungerade därför som ett verktyg 
för att komplettera den information 
jag tillgodogjort mig sedan tidigare via 
hemsidor35. Jag fick även tillfälle att fråga 
om vilken typ av ekonomiska hjälpmedel 
som finns för barnen, vad/vilka personer 
som ger barnen trygghet samt få en 
större förståelse för barnens bild av att 
komma till Sverige. 

ASYLPROCESSEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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MIGRATION & INTEGRATION

I dagsläget ankommer ca 20 barn och 
ungdomar till kommunen årligen. Detta i 
kontrast till 2015 då siffran istället var ca 
20 barn och ungdomar i månaden (ca 250 
barn och ungdomar totalt under året). 
Ökningen har gjort att asylprocessen för 
ensamkommande barn och ungdomar 
även den förlängts från 6-12 månader till 
det dubbla.

Barnen/ungdomarna placeras under 
sin väntetid i skolan. Beroende på ålder 
placeras individerna i olika klasser. Är 
personen i ålder att gå i grundskola hamnar 
de i ordinarie skolklasser. Har personen 
istället uppnått gymnasieålder placeras de 
i specifika klasser för nyanlända. Härmed 
hamnar de i en miljö i vilken det är svårt att 
på ett naturligt sätt komma i kontakt med 
personer som varit bosatta i Sverige länge.
 

tillgången på bostäder för personer med 
begränsad ekonomi är särskilt svårt att 
hitta. 

Det mänskliga stöd som finns för 
ensamkommande barn och ungdomar 
är främst de som arbetar på boendena, 
gode män, kontaktpersoner och till en 
liten del de tilldelade socialsekreterarna. 
Om behov finns kan extra stöd sökas 
genom skolkuratorer, öppenvården, barn- 
och ungdomspsykiatrin samt genom Röda 
korsets traumamottagning, beroende på 
vilken typ av stöd och hjälp som behövs.

INFORMATION/
WORKSHOPS

MOTTAGNINGS-
BOENDE STÖDBOENDE

ELEVBOENDESKOLA
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Under intervjun konstateras det även att 
svenska ungdomar över lag är ett svårt folk 
att lära känna och bygga upp relationer 
med. Som exempel nämns en situation där 
klienter fått sommarjobb hos kommunen 
och genom detta lärt känna svenskar 
men där de svenska ungdomarna slutat 
hälsa efter avslutad sommarjobbsperiod. 
Liknande situationer har jag märkt även 
på universitetsnivå där många svenskar 
med redan uppbyggda relationskretsar 
saknar intresse och engagemang att lära 
känna utländska studenter. Detta är dock 
i många fall något som inte enbart gäller 
utländska studenter utan även svenska 
studenter som tillkommer i klasser/kurser. 
Har man redan en tydligt uppbyggd 
bekantskapskrets är intresset av att utöka 
den i många fall väldigt litet.

Det man fått erfara är att de platser 
där integration skett på bästa sätt är i 
mindre samhällen där engagemanget 
från lokalbefolkningen är stort. De är 
samhällen där alla mer eller mindre känner 
varandra och de nyanlända på en gång 
får en identitet. Sammanhang som också 
visat sig vara lyckade är t.ex. deltagande i 
idrottslag och i musikskolans verksamhet. 
Organisationer i vilka individerna kan 
mötas i ett gemensamt intresse runt 
vilka relationer lättare kan byggas upp då 
personerna redan har ett ämne att prata 
om samt utöva tillsammans.  

Ett problem som uppstått i många 
kommuner är det stora intresset för 
fotboll bland befolkningen. Något som 
egentligen bara borde vara något positivt

men som i praktiken lett till långa köer 
för att få en plats i ett fotbollslag, något 
som gäller både svenska barn/ungdomar 
och nyanlända. Svenska barn har dock 
en större kunskap om andra idrottslag/
sporter som är vanliga i Sverige, så som 
exempelvis basket, innebandy, handboll 
och ishockey; sporter som inte är så 
vanliga i de länder som de nyanlända 
kommer ifrån. Något som gör att intresset 
och viljan att börja med någon av de 
sporterna inte kommer lika naturligt.

När möjligheterna att spela just fotboll 
är så begränsade och kunskapen om 
andra sporter, kulturföreningar och andra 
verksamheter som finns här är små, 
finns ett behov av att informera och nå 
ut till nyanlända barn/ungdomar om 
vilka andra organisationer som de kan 
engagera sig i. Vad som sägs tydligt under 
intervjun är att man behöver komma till 
de ensamkommande med informationen 
då majoriteten av de ensamkommande 
inte kommer att aktivt leta eller ta del 
av något där de inte känner sig trygga/
bekväma. Som förslag för att nå ut till 
nyanlända barn/ungdomar föreslås 
därför att man ska använda skolmiljön 
eller de olika boendena som arena för 
aktivitetsdagar där de nyanlända får delta 
i diverse organisationers verksamheter 
tillsammans med både nya människor 
och människor de möter dagligen på en 
plats som är känd för dem. Genom att 
inleda arbetet i en trygg miljö är chansen 
att personerna inte bara får information 
om vilka typer av aktiviteter som man 
kan syssla med, utan också får mod att
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börja delta i organisationernas ordinarie 
aktiviteter. Förhoppningsvis kan detta 
väcka ett intresse för andra aktiviteter 
än fotboll och öka möjligheterna till att 
ensamkommande barn/ungdomar får 
ett forum i vilket de kan integreras och 
umgås med andra individer med samma 
intresse men med olika bakgrund.

En del av problematiken är även 
de finansiella förutsättningarna för 
ensamkommande barn/ungdomar. Det 
finns vissa typer av bidrag att ansöka 
om för att täcka terminsavgifter, men 
aktiviteter där omkostnaderna för 
utrustning/instrument/tillbehör är större 
är verksamheter som de ensamkommande 
har svårare att delta i då bidragen inte 
räcker hur långt som helst.
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REFERENSPROJEKT

För att ytterligare få en större förståelse 
för hur man skapar trygga och 
välkomnande miljöer och rum har jag 
valt att studera olika projekt som alla 
arbetar med rumslig integration. Dessa 
referensprojekt är huvudsakligen av två 
olika typer där den ena typen av projekt 
är mer aktivitetsbaserade och den andra 
mer baserad på rumsligheter. Jag har 
valt att kalla de två olika kategorierna 
av referenser för Integrationsprojekt 
och Allaktivitetshus för att samla och 
analysera projekt som liknar varandra 
tillsammans. 
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FAST PLATS

ALLA

VARIERANDE

A - AKTIVITETSRUM

MÖTE - MÖTESPLATS

KÖK - TILLGÅNG TILL KÖK

CAFÉ - CAFÉVERKSAMHET

V - LOKAL FÖR VERKSAMHET

FABRIK - PLATS FÖR TILLVERKNING

ARENA - PLATS FÖR IDROTTSUTÖVANDE

NYANLÄNDA

MÄNNISKOR I 
NÄROMRÅDET

Integrationsprojekten består av initiativ 
som i huvudsak handlar om att genom 
aktivitet jobba med att få migranter och 
lokalbefolkning att mötas. Projekt som vill 
bygga broar mellan samhällets befintliga 
och nya invånare. Projekten är av väldigt 
olika karaktär och sker på olika platser i 
världen men jobbar alla på olika sätt med 
att engagera människor i det man har 
gemensamt.

TECKENFÖRKLARING INTEGRATIONSPROJEKT
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37 Trevligt Folk samt Trevligt Folk Deluxe, Dokumentärfilm 
respektive -serie från 2015
   http://www.dplay.se/trevligt-folk-deluxe/

Detta exempel är ett projekt som den 
svenska tv-duon Filip och Fredrik 
engagerade sig i och som ledde till 
skapandet av dokumentärfilmen Trevligt 
Folk och tv-serien Trevligt Folk Deluxe37. 
Dessa handlar om ett integrationsprojekt 
som startades i Borlänge av den lokala 
entreprenören Patrik Andersson. Borlänge 
är en stad som tar emot mycket migranter 
där en stor andel är nyanlända somalier. 
Borlänge som stad har samma typ av 
problem med att skapa relationer/kontakt 
mellan nyanlända och lokalbefolkning 
som många andra städer, där staden blivit 
segregerad och vissa stadsdelar i stort 
sett enbart bebos av migranter. 

Projektet var ett initiativ som gick ut 
på att engagera de bosatta somalierna 
i staden och tillsammans bilda Afrikas 
första landslag i bandy. Ett projekt med 
målsättningen att, förutom att ta sig till 
världsmästerskapen i Ryssland 2014, även 
knyta an till den starka bandykulturen 
som finns i Borlänge. Genom att få 
somalierna att engagera sig i bandyn 
hoppades de drivande i projektet att det 
både skulle kunna knytas kontakter med 
andra personer i staden som spelar och 
är engagerade i bandyverksamheten, 

men även att stadens invånare skulle få 
ett enklare sätt att komma i kontakt med 
somalierna. Genom att bygga vidare på 
ett gemensamt intresse och ett befintligt 
inslag i stadens kulturliv ville man öppna 
upp och uppmärksamma sporten från 
en ny vinkel där personer utan tidigare 
kunskaper inom sporten gavs möjlighet 
att bli en del av det forumet. Sport är 
sedan länge känt för att vara något som 
engagerar och förenar personer till att 
delta både på och av planen som spelare 
och som åskådare. I detta fall fanns 
förutsättningar och behov av alla delar, 
där både lokalbefolkning och nyanlända 
hade möjlighet att engagera sig och delta 
i projektet.

Detta initiativ är ett projekt som för 
mig visar vad olika organisationer kan 
åstadkomma om de välkomnar, bjuder in 
och uppmuntrar alla människor, oavsett 
förkunskaper, att delta. Exemplet i sig är 
ett väldigt ambitiöst och på många sätt 
extremt projekt som dragits till sin spets. 
Det som jag dock ser som det viktigaste 
med projektet är att det visar vilken typ av 
integrationsmöjligheter som redan finns i 
våra städer om befintliga organisationer 
engagerar sig i frågan. Genom att rikta sig 
till olika grupper i samhället och erbjuda 
personer med olika mycket erfarenhet 
möjlighet att engagera sig och delta i olika 
organisationer öppnas nya forum upp 
som fokuserar på det som har potential 
att bli ett gemensamt intresse om 
förutsättningar ges.

NYANLÄNDA 
KILLAR

MÖTE ARENA

TREVLIGT FOLK/TREVLIGT FOLK DELUXE
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”Genom att bygga vidare på ett 
gemensamt intresse och ett befintligt 
inslag i stadens kulturliv ville man öppna 
upp och uppmärksamma sporten från en 
ny vinkel...”

LEDORD: AKTIVITET

TREVLIGT FOLK/TREVLIGT FOLK DELUXE38

38 http://a3.res.cloudinary.com/dumrsasw1/image/upload/c_fit/
v1471941445/Trevligt-Folk-Deluxe-Bild_sndzj2.jpg  
 Hämtad: 2017-04-29
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39 Welcome to Gunnarsbyn, Dokumentärfilm, SVT, 
publicerad: 2016-11-27
   http://www.svtplay.se/video/11255302/welcome-to-
gunnarsbyn/welcome-to-gunnarsbyn-avsnitt-1

Gunnarsbyn är en by som ligger ca 
40km norr om Boden. En by med 160-
170 invånare bestående av människor 
som känner varandra väldigt väl och 
ett samhälle där man är beroende 
av varandra för byns överlevnad. Ett 
samhälle som precis som stora delar 
av den övriga svenska landsbygden 
avbefolkas. Människor flyttar in till 
städer och kvar blir byar med färre och 
färre invånare och tomma byggnader. 
Welcome to Gunnarsbyn39 är en 
dokumentär om detta samhälle där en 
av byns tomma byggnader rustas upp 
till att bli ett asylboende till vilket 50-60 
nyanlända människor ska flytta. Man får 
möta byborna och höra dem berätta om 
deras varierande inställning till denna 
förändring och vad en befolkningsökning 
på ca 35 % kan innebära för ett litet 
landsbygdssamhälle.

I dokumentären beskrivs en rädsla för det 
okända. Det som skapar störst oro bland 
invånarna är att inte veta vilken typ av 
människor som kommer till byn och hur 
människor från en annan kultur kommer 
att fungera ihop med byborna. Man vill 
att människor ska flytta till samhället för 
att byn ska överleva och kunna ha kvar

skola/förskola och byabutik, men rädslan 
för vad fel sorts människor (beskrivna 
som ligister och gangsters) skulle kunna 
göra med deras samhälle är för många 
större. Att kulturella skillnader relaterade 
till bemötande av kvinnor och religion/
religiösa traditioner skulle kunna generera 
problem är ytterligare orosmoment som 
bekymrar invånarna. 

I grund och botten finns även en bitterhet 
i hur bortprioriterad landsbygden 
är i landet. De statliga medlen går 
till storstäderna där majoriteten av 
landets invånare bor, samtidigt som 
stora mängder pengar också läggs på 
invandring, men inget räcker till att hjälpa 
landsbygden att överleva. Landsbygden 
får inte kosta något och får ständigt slåss 
för att få behålla saker som kollektivtrafik 
och telefonnät. Detta är en del i det hela 
som bidrar till att skapa ytterligare skepsis 
till de nyanlända människorna som får 
hjälp och bidrag medan de som sedan 
länge bott i landet men är bosatta på 
landsbygden inte får något.

Dokumentären tydliggör och uttalar 
många av de faktorer som ligger till grund 
för en växande främlingsfientlighet bland 
den svenska befolkningen, framförallt 
bland dem bosatta i småstäder och på 
landsbygden. Det här innebär platser 
där människors livsstilar till långt 
mycket högre grad än i storstäder liknar 
varandras, där olikheter är mindre vanligt 
och  där kulturen är mer eller mindre 
densamma. I dessa fall blir det därför så 
att de nyanlända står för något som inte

WELCOME TO GUNNARSBYN

NYANLÄNDA 

MÖTE
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WELCOME TO GUNNARSBYN40

40 https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1441212271/
nyheter/lokalt/norrbotten/article3412353.svt/alternates/large/
norrbotten1-jpg Hämtad: 2017-04-29

”Det krävs engagemang och intresse 
för att arbeta mot en gemenskap och 
samhörighet även om integration i detta 
fall är mer eller mindre ett krav.”

LEDORD: ENGAGEMANG
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är en del av lokalbefolkningens ordinarie 
verklighet; något som många aldrig har 
haft kontakt med eller vet något annat om 
än det nyheterna säger. 

Men, tillsammans med ett rågat mått 
skepsis finns även en nyfikenhet för 
det okända. Att få möjlighet att se hur 
människor reagerar, agerar och förändras 
i takt med att det okända blir till något 
ofarligt och bekant är även det en viktig 
sak som dokumentären behandlar. 
Fiske, mat, skola, kyrkan, språket och 
de lokala verksamheterna verkar vara 
de huvudsakliga aktiviteterna som 
engagerar människorna i byn. Fisket 
blir inledningsvis något som för med 
sig konflikter, exempelvis för att saker 
lånas utan lov och maskburkar hälls ut 
på fel ställen. Vidare blir dock det som 
startade som en konflikt en orsak till att 
kommunicera med varandra angående 
rutiner och ett gemensamt intresse. 

Oväntat för byborna blev även att 
kyrkan fick en central roll i mottagandet 
av de nyanlända, trots att religiös 
tillhörighet varierade. För majoriteten 
av de nyanlända är religion en viktig del 
av deras livsstil, i kontrast till bybornas 
sekulariserade syn på kyrkan där endast 
ett fåtal personer aktivt går i kyrkan. Byns 
kyrka blir i detta fall en samlingsplats för 
alla att utöva sin religion oavsett religiös 
åskådning och på så sätt ett medel till 
att förstå att olika religioner kan samlas 
under ett och samma tak.

Språkutbildning för de nyanlända hålls 
i byns samlingslokal där många av 
invånarna finns med för att hjälpa till. 
Framförallt är det den äldre generationen 
som kan engelska som engagerar sig 
i språkutbildningen. På detta sätt blir 
svenskan ett av de sätt som invånarna, 
gamla som nya, lär känna varandra, genom 
att lära tillsammans av varandra. För att 
på riktigt etablera sina språkkunskaper 
behöver man använda språket, vilket 
innebär att ju mer kontakt som finns 
mellan svensktalande och aspirerande 
svensktalande, desto bättre. 

Utbytet varandra emellan i en by som 
Gunnarsbyn med så få invånare är 
oerhört viktigt. Det krävs att människorna 
i byn har kontakt och engagerar sig i 
varandra på en plats där alla mer eller 
mindre, vare sig man vill eller inte, känner 
varandra. Ankomsten av de nyanlända 
drog ut på tiden vilket lämnade mycket 
tid åt spekulationer, något som ledde till 
att både lugn, oro och skepsis till om det 
över huvud taget skulle komma någon till 
byn växte bland invånarna. Men det gav 
dem också tid åt att planera och bearbeta 
förändringen. 

För mig blir dokumentären ett hjälpmedel 
i att definiera och sätta ord på de tankar 
och åsikter som jag sen tidigare vet präglar 
mindre orter. Dokumentären exemplifierar 
också hur en by ser på, bearbetar och 
bemöter denna typ av förändring samt 
hur byn tack vare beroendet av kontakt 
gör att människor tvingas till att interagera 
och hjälpa varandra. Integration blir
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ett måste vilket gör att de nyanlända relativt 
snabbt blir en del av samhället. Men, utan 
de initiativtagare och administrerande 
personerna i byn som tydligt framträder 
i dokumentären hade mottagandet och 
kommunikationen mellan byborna och 
de nyanlända förmodligen gått långt 
ifrån lika bra. Det krävs engagemang 
och intresse för att arbeta mot en 
gemenskap och samhörighet även om 
integration i detta fall är mer eller mindre 
ett krav. Därför ser jag ”måstet” att få 
byn att fungera och bli en trivsam plats 
att vara på, som den största drivkraften 
till att byborna engagerar sig. Den här 
drivkraften kan därför delvis betraktas 
som något egoistisk, men som i slutänden 
får positiva konsekvenser.

Vid intervjuerna med både 
Migrationsverket och Socialförvaltningen 
för ensamkommande barn och ungdomar 
nämns integrationsarbetet i Gunnarsbyn 
som ett exempel på var integration har 
skett på ett lyckat sätt trots att det på 
förhand funnits skepsis mot placeringen 
av asylsökande på orten. Råneå är  
ytterligare ett samhälle i regionen i 
vilket liknande engagemang funnits och 
integrationen har fungerat på ett väldigt 
bra sätt.
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41 Moving School
   http://www.movingschool.eu/allgemein/integration-3/
   http://www.movingschool.eu/about-us/

Moving School41 är ett workshop-baserat 
initiativ med sin bas i Kassel i Tyskland där 
man har som ambition att föra samman 
människor från olika nationer, kulturer 
och utbildnings-/yrkesgrupper med fokus 
på konst, innovation och förändring. 
Vid dessa workshops vill man skapa en 
atmosfär där nya idéer och relationer kan 
växa fram. Fokuset ligger på att utveckla en 
kreativ och välkomnande miljö, ett forum 
som i första hand är till för flyktingar. 
Man vill försöka underlätta ankomsten 
till det nya landet och få människorna att 
känna sig välkomna till sitt nya hemland. 
Ensamkommande flyktingbarn är extra 
prioriterade i projektet då de är de mest 
utsatta i flyktingkrisen, där många har 
tvingats lämna allt de äger och alla de 
känner bakom sig. I många fall är det 
barn som bär med sig svåra upplevelser 
och minnen från den miljö de lämnat och 
målsättningen är därför att försöka skapa 
en miljö fylld av glädje.

 Organisationen har en huvudsaklig och 
engagerad samarbetspartner i form 
av studenter vid Kassels Universitet 
(the Research and Teaching Center of 
Entrepreneurship of the University of 
Kassel). Dessa studenter har utvecklat

en gåva till nyanlända flyktingbarn i 
åldrarna 5-10 år i form av en ryggsäck 
innehållande målarböcker, pennor, 
modellera, frisbees och andra kreativa 
användbara saker. Ryggsäckarna 
produceras vid workshops i sömnad för 
personer med funktionshinder samt vid 
en yrkesskola i närområdet.

Workshops hålls i huvudsak i 
flyktingboenden men verksamheten 
genomför även workshops på företag/
organisationer. Organisationen anordnar 
olika aktiviteter under tre olika teman 
som de kallar Art  Action, Action Learning 
och Service Learning. De handlar alla om 
att lära med hjälp av huvudet, hjärtat och 
händerna. 

Moving School ser jag som ett gott 
exempel på hur man jobbar med att nå 
ut till en specifik målgrupp med olika 
typer av aktiviteter under gemensamma 
riktlinjer. Man jobbar med att engagera 
människor i lokalbefolkningen genom att 
genomföra workshops på arbetsplatser 
och tillsammans med andra organisationer 
samt genom samarbetet med studenter 
vid stadens universitet. Huvudsakligt 
fokus ligger dock på att nå ut till en mer 
specifik målgrupp som i detta fall är 
flyktingbarn. 

Något så enkelt som en väska med saker 
kan skapa ett medvetande och agera som 
en bro mellan organisationen, samhället 
och samhällets nya invånare. 

NYANLÄNDA 
BARN

MÖTE FABRIK/
TILLVERKNING

MOVING SCHOOL
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42 https://www.facebook.com/420700824641767/photos/a.10
30836243628219.1073741862.420700824641767/10308364
80294862/?type=3&theater  
Hämtad: 2017-04-29

MOVING SCHOOL42

”Moving School ser jag som ett gott 
exempel på hur man jobbar med att nå 
ut till en specifik målgrupp med olika 
typer av aktiviteter under gemensamma 
riktlinjer.”

LEDORD: RIKTAT
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Flyktingar Lund43 är ett projekt som 
jag kom i kontakt med genom skolan 
då en av doktoranderna, Ivette Arroyo, 
är engagerad i projektet. Flyktingar 
Lund syftar att hjälpa asylsökande att 
komma i kontakt med lokalbefolkningen, 
förbättra sina språkkunskaper, få kunskap 
om den svenska arbetsmarknaden 
och jobbmöjligheter samt introducera 
svenska sociokulturella sätt och 
traditioner. Det har sin bas i S:t Thomas 
katolska församling men genomför även 
aktiviteter/evenemang på andra platser 
i Lund, exempelvis i stadsbiblioteket, i 
privata bostäder och i stadsparken. 

I samtal om verksamheten och vilka 
evenemang som varit extra lyckade 
konstateras det att mat och musik är bra 
ämnen att mötas genom. Vad som dock 
är viktigt är att platsen inte kräver för 
mycket av deltagarna eller är för sluten. 
Det är positivt om man kan passera 
utanför och se aktiviteterna som sker och 
på så sätt känna sig för huruvida man är 
intresserad av att ta steget in att delta. 
Har man dessutom möjlighet att enkelt 
komma och gå är det väldigt positivt då 
det ger människor förutsättningar att inte 
behöva stanna länge. Det är på så vis

okej att kika in, delta en stund och sen gå. 

Något som också nämns är att det är 
viktigt att det finns rum med olika mycket 
transparens. För många aktiviteter är 
överskådlighet och kontakt med utsidan 
något positivt men i andra sammanhang 
och vid vissa aktiviteter finns ett behov 
av mer eller mindre slutna rum; både för 
att aktiviteten ska kunna genomföras på 
bästa sätt, men också av kulturella skäl. 

Det som beskrivs som verksamhetens idag 
största bekymmer är bristen på tillgång 
till ett regelrätt kök. Som situationen 
ser ut just nu har verksamheten inte 
tillgång till ett kök som uppfyller de 
krav som ställs från myndigheter för att 
matlagning till större antal människor 
eller till försäljning ska vara tillåtet. Idag 
har man hittat en tillfällig lösning genom 
att genomföra denna typ av aktiviteter 
hemma hos privatpersoner som driver 
verksamheten då andra regler gäller i 
hem. Det har dock lett till att antalet 
deltagare har varit litet samt att de som 
anmält sig till dessa aktiviteter varit 
personer med en upprättad relation till 
de som hållit i evenemanget. Detta har 
resulterat i att det i stort sett enbart är 
samma grupp människor som deltar i 
dessa aktiviteter. Hade samma typ av 
aktivitet genomförts på en offentlig 
plats som människorna redan känner 
till, likt övriga evenemang, tyder allt på 
att fler och en varierad grupp människor 
hade deltagit även i dessa aktiviteter.

43 Flyktingar Lund
   http://flyktingarlund.se/about-us/
   http://flyktingarlund.se/activities/

MÖTE KÖKKÖK

MÖTE MÖTE
NYANLÄNDA 

FLYKTINGAR LUND
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FLYKTINGAR LUND44

44http://flyktingarlund.se/wp-content/uploads/2016/09/
flyktingar-lund-swedish-training-header.jpg  
Hämtad: 2017-04-29

”För många aktiviteter är överskådlighet 
och kontakt med utsidan något positivt 
men i andra sammanhang och vid vissa 
aktiviteter finns ett behov av mer eller 
mindre slutna rum...”

LEDORD: TRANSPARENS
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Ordet allaktivitetshus kan jämföras 
med engelskans community center. Ett 
allaktivitetshus är en plats som kan fylla 
många typer av funktioner och aktiviteter. 
Det kan så också vara olika aktörer som 
driver och nyttjar dessa platser men 
gemensamt för dem är att dessa hus 
agerar mötesplatser bestående av olika 
typer av rumsligheter. Byggnader som 
arbetar med rumslig integration. Bland 
mina referenser finns därför olika typer 
av allaktivitetshus som alla på olika sätt 
jobbar med att skapa platser för människor 
att vara och mötas. Referenserna är från 
olika platser i världen, av olika storlek och 
från olika tider. 

ALLAKTIVITETSHUS

45 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, boken över lag
46 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, s.17

Boken Allaktivitet - Ja, men hur? 45 är 
skriven av Bertil Nelhans och beskriver 
olika projekt gällande allaktivitetshus 
under slutet av 60-talet och början av 
70-talet. Allaktivitetshus främst belägna 
i storstäder eller i nära anslutning till 
storstäder. Boken behandlar både de mer 
praktiska aspekterna kring hur de diverse 
allaktivitetshusen initieras, verkställs, 
drivs och i vissa fall stängs. Den lyfter 
även fakta kring byggnadernas funktioner 
och problem med fokus på stora lokaler 
som ligger centralt. Inledningsvis i boken 
beskrivs allaktivitetshusens huvudsakliga 
målsättningar och funktion:

”Begreppet allaktivitetshus myntades och 
det kan innebära rätt mycket. Till exempel 
en offentlig lokal med ett mycket varierat 
och föränderligt program. Ett fritt, 
öppet, flexibelt rum där man kan blanda 
olika aktiviteter och olika grupper med 
människor med varandra. Verksamheten 
ändras hela tiden efter de människor som 
är där.” 46 

Allaktivitetshus kan på detta vis betraktas 
som en plats i ständig förändring när 
det gäller de krav som ställs på platsens 
rumsliga prestanda. Det är byggnader

MÖTE

A
A

A

V
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CAFÉ

ALLA

ALLAKTIVITET - JA, MEN HUR?
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ALLAKTIVITET - JA, MEN HUR?  :  HAGAHUSET47

47 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c155636c-f8e5-4036
-8122-53760a89332d/okAll%C3%A9g%C3%A5rden+Origin
albild+Fotograf+Hans+Wretling%2C+Higab.jpg?MOD=AJPERE
S&CACHEID=c155636c-f8e5-4036-8122-53760a89332d 
Hämtad: 2017-04-29

”Genom att nyttja befintliga organisationer 
för att driva sin verksamhet behöver inte 
allt startas upp från grunden.”

LEDORD: TRYGGHET
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49 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, s.78
50 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, s.127
51 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, s.188-189

kommersiella är dock aldrig av 
huvudsakligt fokus i något av alternativen 
utan fungerar som ett komplement 
till aktivitetsverksamheten, något 
som förbättrar den     miljö som 
allaktivitetshusen erbjuder. 

Det som blir det viktigaste jag tar med 
mig från boken blir erfarenheterna om 
genomförd verksamhet som presenteras; 
vilken typ av arrangemang som verkar 
vara extra lyckade, aktiviteter som 
besökare och arrangörer varit nöjda med 
och hur man kan bedriva/organisera/
använda lokaler. Projekt Hus i Köpenhamn 
exemplifierar på ett tydligt sätt hur de 
med sina boplatsgrupper49, grupper 
bestående av existerande organisationer, 
kan väljas in i verksamheten och på 
detta sätt få en plats i huset. Genom 
att nyttja befintliga organisationer för 
att driva sin verksamhet behöver inte 
allt startas upp från grunden. Gällande 
Hagahuset i Göteborg beskriver man 
istället hur man med allaktivitetshuset 
vill erbjuda en plats för existerande 
organisationer som har bristande 
förutsättningar i sina ordinarie lokaler.

”Vidare talas om att Hagahuset vill ge 
plats åt föreningar, aktionsgrupper, 
teater-, musik- och andra konstnärliga 
grupper som av olika skäl inte kan arbeta 
vid de etablerade institutionerna” 50

 

Bokens avslutande kritik som riktas mot 
allaktivitetshus och dess grundtankar är 
också något som jag kommer att bära med 
mig51. I huvudsak den kritik som riktas

som möjliggör olika verksamheter på en 
och samma plats. Ibland i form av en 
mindre byggnad med ett eller ett fåtal 
rum som många verksamheter delar och 
ibland väldigt stora byggnader med många 
rum där varje verksamhet/aktivitet har ett 
separat permanent rum. De exempel som 
ges i denna bok är allaktivitetshus som 
ges utrymme i existerande byggnader/
lokaler. De är alltså inte rumsligheter 
specifikt designade för att fylla funktionen 
av ett allaktivitetshus. Istället anpassas 
tomma byggnader/lokaler efter den nya 
verksamhetens krav och behov. 

Gemensamt för allaktivitetshus är att de 
anses ha en strävan efter att attrahera 
olika typer av folkgrupper och åldrar. De 
ska alltså inte enbart rikta sig åt en specifik 
målgrupp, likt exempelvis ungdomsgårdar. 
Allaktivitetshusen ska i övrigt möjliggöra 
just aktivitet, men lika viktigt är att utgöra 
en plats för inaktivitet. Människans behov 
av att ’bara vara’ i staden, även inomhus, 
ska uppfyllas utan att ha konsumtion som 
huvudsakligt syfte. Allaktivitetshusen ska:

”... erbjuda stadens invånare en allmän 
lokal där människor kan mötas under 
avspända former utan att i första hand 
betraktas som konsumenter” 48 

Med detta sagt så har de flesta exemplen 
någon form av kommersiell verksamhet 
inom allaktivitetshusen, där caféer och 
restauranger är de vanligaste inslagen. 
Ibland med produkter till självkostnadspris 
och ibland till en summa som gör 
att verksamheten kan bedrivas. Det

48 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, s.20
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mot sociala mål gällande interaktion och 
aktivitet i öppna grupper. Erfarenheter 
säger att människor generellt sett har 
ett väldigt svagt intresse av att möta 
människor från andra sociala kretsar bara 
för mötets skull; det måste finnas något 
som gemensamt för att de ska ha ett 
intresse av att mötas. Det är även svårt 
att starta upp nya grupper där inga känner 
varandra från start, där alla kommer 
ensamma för att göra något. Kan man 
därför nyttja befintliga organisationer 
och det jobb som redan gjorts med att 
skapa ett sammanhang för de flesta 
av deltagarna, är det lättare för de nya 
deltagarna att komma in i verksamheten 
då den miljön/gruppen redan har en 
inarbetad grundläggande trygghet.
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52 http://www.dharavibiennale.com/colourbox/
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Dharavi

Under kandidatprojektet kom jag i 
kontakt med Colour Box 52 som enklast 
kan beskrivas som en knutpunkt och en 
mötesplats för en rad olika evenemang 
arrangerade av Dharavi Biennale, i 
Dharavi53 längs en av huvudgatorna 
som heter 90 feet road. Dharavi är ett 
av världens största slumområden som 
ligger i Mumbai i Indien. Vi spenderade 
en månad boende i denna slum där vi 
arbetade med att kartlägga och förstå en 
kontext väldigt annorlunda från den vi 
annars befinner oss i. Dharavi är på många 
sätt ett väldigt komplext område, men där 
det största bekymret är platsen på vilken 
slummen är belägen då marken som detta 
samhälle ligger på är väldigt eftertraktad. 
Området som en gång låg utanför de 
centrala delarna av staden har i dagsläget 
fått en central placering i Mumbai, i 
kontakt med flera stora tågstationer. 
Därför är Dharavis framtid väldigt oviss 
då de bestämmande instanserna vill 
riva det samhälle som byggts upp under 
nästan 150 år och ersätta det med 
skyskrapor, i vilka de människor som 
idag bor i slummen visserligen skulle få 
boende. Men den starka gemenskap, 
återvinningskultur, marknadsverksamhet 
och produktion som idag finns i området 

MÖTEA A

AA

54 http://www.snehamumbai.org/

skulle drabbas hårt och människornas 
möjlighet till inkomst skulle riskera att 
försvinna.

Det som Dharavi Biennale genom 
knutpunkten Colour Box jobbar med 
är istället aktiviteter som gynnar det 
samhälle som idag finns i Dharavi. 
Organisationen anordnar olika typer av 
aktiviteter och utställningar som de kallar 
Artboxes. Något som kan beskrivas som 
temaveckor där arbetet fokuserar och 
inkluderar arbete gällande olika ämnen 
med olika föreläsare/ledare specialiserade 
inom det specifika området. I samband 
med dessa temaveckor genomförs 
yrkesutb i ldn ing/yrkesutveck lande 
aktiviteter och möten av och med 
organisationen SNEHA (Society for 
Nutrition, Education and Health Action)54 

som är en icke-vinstdrivande icke-statlig 
organisation som främst fokuserar på 
kvinnor, barn och hälsa.

Colour Box blir med sina olika teman och 
aktiviteter en mötesplats för många olika 
människor. Det blir en fast punkt dit man 
kan gå och se olika utställningar och delta 
i olika evenemang, men också en plats 
att få information om andra aktiviteter 
som organisationen bedriver runt om i 
Dharavi. Colour Box agerar på detta vis 
inte bara som mötesplats för många olika 
människor men också för många olika 
typer av organisationer och kulturella 
arrangemang som vill arbeta med att 
utveckla och utbilda människorna som 
bor och lever i Dharavi. 

MÄNNISKOR I 
NÄROMRÅDET

COLOUR BOX
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COLOUR BOX55

55 https://static1.squarespace.com/
static/53972fabe4b0d5f8ec2572b4/t/53bd1bb9
e4b017640b28c3df/1404902338284/DSC_0039.
jpg?format=1500w  
Hämtad: 2017-04-29

”Det blir en fast punkt dit man kan gå 
och se olika utställningar och delta i 
olika evenemang, men också en plats 
att få information om andra aktiviteter 
som organisationen bedriver runt om i 
Dharavi.”

LEDORD: FLEXIBELT
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56 http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/
Stadsomradesforvaltningar/Stadsomradesforvaltning-Soder/
Motesplatser/Allaktivitetshusen.html

Stadsområdesförvaltning Söder inom 
Malmö Stad driver två allaktivitetshus; 
ett i Hermodsdal och ett i Lindängen56. 
Dessa allaktivitetshus är till för både barn, 
ungdomar och vuxna och har ett schema 
för varje termin med olika aktiviteter 
som genomförs varje vecka. Vilken typ 
av aktiviteter som genomförs beror på 
de önskemål som finns från människorna 
som bor i området. Aktiviteterna kostar 
inget och arrangeras i samarbete med 
olika organisationer och initiativtagare. 

Aktiviteterna anordnas och genomförs på 
de två olika skolorna och nyttjar de redan 
existerande faciliteterna under tider när 
lokalerna inte nyttjas för undervisning. 
Aktiviteter som sy-stuga, pyssel, motion, 
sällskapsspel, språk och matlagning är 
exempel på aktiviteter som anordnas. 

Skolor som annars enbart är en plats 
för elever och lärare blir på detta sätt 
en plats för människor i varierande 
åldrar att komma till för att ägna sig åt 
ett gemensamt intresse. På detta sätt 
skapas en plats i närområdet för personer 
i alla åldrar att komma till. Denna typ 
av allaktivitetshus blir dock något

MÖTE
V V

A

VV

som främst knyter an till de barn och 
föräldrar som har en relation till skolan, då 
det är de som har en daglig kontakt och 
relation till platsen även om alla i området 
är välkomna att delta i aktiviteterna. 
Platsen blir därför något begränsande när 
det kommer till att attrahera människor 
som inte har en  relation till skolan, 
men en miljö i vilken de som är bekanta 
med platsen kan knyta nya relationer. 

MÄNNISKOR I 
NÄROMRÅDET

LINDÄNGENS + HERMODSDALS 
ALLAKTIVITETSHUS
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LINDÄNGENS + HERMODSDALS ALLAKTIVITETSHUS57

57 http://malmo.se/
images/18.5a4985371574d2c19f835912/1491300106984/
Hermodsdalsskolan_554.jpg  
Hämtad: 2017-04-29

”Skolor som annars enbart är en plats 
för elever och lärare blir på detta sätt en 
plats för människor i varierande åldrar 
att komma till för att ägna sig åt ett 
gemensamt intresse”

LEDORD: TILLVARATAGANDE
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ALLA

ALLAKTIVITETSHUSET SUNDBYBERG

CAFÉKÖK

A A A A A A A

58 http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset.
html
  http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/
boka-och-hyr-lokal.html
  

  http://www.sundbyberg.se/download/18.
dc29bf81578fc73e331288/1475588272695/Principer_taxor_
uthyrning_lokaler_+Allaktivitetshuset_SBG.pdf

Inom Sundbybergs Stad ligger 
Aktivitetshuset58. En byggnad som 
de väljer att kalla möjligheternas hus 
som ligger centralt i Sundbyberg. 
Allaktivitetshuset har ett café som är 
öppet dagligen för besökare med ett kök 
och porslin som kan servera upp till 150 
personer. I övrigt finns sju olika lokaler 
(konferensen, vernissagen, biografen, 
kontorsplatser, festvåningen, skapande 
verkstan och teatern) som går att hyra, 
om man vill i kombination med café och 
kök för evenemang med matservering. 
Lokalerna kan hyras av organisationer, 
föreningar och företag (privatpersoner 
och politiska partier får ej hyra lokalerna) 
och kan hyras från tidsintervaller på 
en timme eller längre. Organisationer/
föreningar/företag som finns inom 
kommunen har rabatter vid hyra av lokal.

Allaktivitetshuset i Sundbyberg 
representerar en mer storskalig variant 
av vad ett allaktivitetshus kan vara, 
där byggnaden i sig har ett syfte att 
fungera som ett forum i vilket olika 
aktörer/föreningar till en billig peng 
kan hyra lokaler, främst under kortare 
intervaller där lokalerna så också får 
fyllas av många olika typer av aktiviteter

som kan locka olika målgrupper. Detta i 
kombination med det café som dagligen 
håller öppet för allmänheten och finns 
tillgängligt för alla. 

Detta ser jag som ett mellanting 
mellan en konferensanläggning och ett 
allaktivitetshus då jag kan tänka mig att 
huset till en stor del nyttjas av företag. 
Med låga kostnader för hyra av lokaler 
utgör dock denna plats ett forum genom 
vilket föreningar med bristande egna 
lokaler kan bedriva sin verksamhet. 
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ALLAKTIVITETSHUSET SUNDBYBERG59

59 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/b/bb/Allaktivitetshuset%2C_Sundbyberg.
JPG/250px-Allaktivitetshuset%2C_Sundbyberg.JPG 
 
Hämtad: 2017-04-29

”... ett forum i vilket olika aktörer/
föreningar till en billig peng kan hyra 
lokaler, främst under kortare intervaller 
där lokalerna så också får fyllas av många 
olika typer av aktiviteter som kan locka 
olika målgrupper.”

LEDORD: BEHOV
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Vad jag insett när jag har jobbat med 
mina referenser för allaktivitetshus är 
att alla återfinns i byggnader som inte i 
första hand har byggts för att fylla den 
funktionen. Jag har därför valt att även 
titta på några mindre community centers 
och bibliotek som byggts just för att 
fylla de specifika funktionerna, då dessa 
typer av byggnader har syftet att utgöra 
platser där människor och information 
möts i olika typer av miljöer och rum.

Community centers är en typ av byggnad 
jag själv inte har någon erfarenhet av att 
använda men som oftast byggts för att 
skapa en identitet och en mötesplats 
för dem i området. Byggnader med 
liknande syfte är i mina hemtrakter 
byagårdar vilka fyller en funktion av 
ett förlängt vardagsum för familjer om 
deras egna hem inte räcker till om olika 
typer av tillställningar ska hållas men är 
också forum för lokala marknader och 
evenemang. Dessa är dock i de flesta fall 
inte byggda för att fylla den funktionen 
utan är oftast gamla gårdar eller skolor 
som idag fyller en annan funktion. 

Det man kan se med community centers 
som byggts just för att fylla syftet av 
en mötesplats är att byggnaden gärna 
arbetar med att skapa både yttre och 
inre rum, runt om och mellan olika delar 
av byggnaden för att tillhandahålla 
varierande rumsligheter för besökarna 
att nyttja. De tillhandahåller platser som 
passar för olika typer av evenemang men 
också olika typer av klimat. 

Bibliotek är istället något som jag har 
stor erfarenhet av att använda som jag 
gärna vänder mig till för att få en paus 
från stadsmiljön. Den funktion som 
biblioteken fyller i våra städer är en plats 
dit alla kan komma för tystnad och lugn, 
utan krav på konsumtion. Den typ av 
rumsligheter som bibliotek tillför staden 
ser jag därför som en inspiration för en 
atmosfär och en miljö som jag anser vara 
viktig för en mötesplats för aktiviteter att 
innehålla. 

Platsen bör därför både tillgodose 
behovet av interaktion/aktivitet, men 
också utgöra ett forum för tystnad/
passivitet. Invånarna ska kunna komma 
till platsen med önskan om att vara själv 
i lugn och ro men också hitta miljöer i 
vilka man kan befinna sig som en individ 
i en större okänd massa av människor. 
Är det så att man har ett behov av att 
prata och umgås med andra människor i 
stadsrummet bör platser att kunna prata 
ostört respektive befinna sig i ett sorl av 
människor ska denna typ av miljöer också 
tillgodoses i byggnaden. 

V MÖTE

MÖTE
MÄNNISKOR I 
NÄROMRÅDET

COMMUNITY
CENTERS

BIBLIOTEK ALLA

AKÖK

AA

ICKE-KOMMERSIELLA BYGGNADER
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ICKE-KOMMERSIELLA BYGGNADER  :  STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK60

60 http://1.bp.blogspot.com/-zkQSYi5viSU/Unw3voRAwOI/
AAAAAAAAERg/SlxcLnEu5kA/s1600/2.JPG  
Hämtad: 2017-04-29

”Invånarna ska kunna komma till platsen 
med önskan om att vara själv i lugn och 
ro men också hitta miljöer i vilka man 
kan befinna sig som en individ i en större 
okänd massa av människor.”

LEDORD: SPECIFIKT + IDENTITET
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ORGANISATIONER

Som tidigare konstaterat finns det redan 
en rad olika typer av organisationer 
i våra städer vilka erbjuder en stor 
variation av verksamheter som vänder 
sig till människor tillhörande olika 
grupper och åldrar samt med olika 
intressen. Forum där människor kan 
mötas i gemensamma ämnen som de 
är intresserade av och genom dem 
få ett socialt utbyte. I majoriteten av 
referensprojekten, vare sig om det gällt 
integrationsprojekt eller allaktivitetshus 
kan man hitta olika organisationer som 
står bakom projektens existens, drift 
och deltagande. Vissa projekt består av 
nystartade organisationer medan andra 
drivs som en förlängning/utökning 
av en existerande verksamhet. Som i 
exemplen Projekt Hus i Köpenhamn 
samt Hagahuset i Göteborg från boken 
Allaktivitet - Ja, men hur? 61 beskrivs 
som nämnt det faktum att det finns 
stora vinningar i att nyttja befintliga 
verksamheter för att arbeta med rumslig 
integration. Jag tänkte därför lyfta 
några olika typer av politiskt obundna 
organisationer som jag ser som viktiga 
komponenter att knyta till mitt arbete.

61 Allaktivitet - ja, men hur? Betil Nelhans, boken över lag
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62 http://xn--hjlporganisationer-mtb.org/hjalporganisationer-
a-o/

Kulturföreningar kan exempelvis vara 
konstföreningar, musikorganisationer, 
spelföreningar, dansföreningar, 
teaterföreningar och hantverksföreningar. 
Många av dessa områden får barn och 
ungdomar prova på under sin skolgång 
men vad många kanske inte vet är att 
det ofta finns goda förutsättningar 
att ägna sig åt dessa även utanför 
skolan, för både barn, ungdomar och 
vuxna. Kulturföreningar kan också 
vara organisationer till för människor 
tillhörande/intresserade av minoritetsfolk 
och nationaliteter. I närområdet i 
och runt Boden finns exempelvis 
Somaliska föreningen och Lule-Boden 
Sameförening.

Frivilligorganisationer innefattar 
organisationer som exempelvis Röda 
Korset, UNICEF, Rädda Barnen, RFSU 
och Svenska kyrkan. Totalt finns det 
över 400 olika hjälporganisationer 
registrerade i Sverige62 som arbetar 
med en stor variation av områden för att 
stötta, belysa och förbättra situationen 
världen över i frågor som bl.a. barns 
rättigheter, mångfald, funktionshinder, 
naturfrågor och sjukdomar. Dessa 
frivilligorganisationer genomför arbete 
på flera olika nivåer; lokalt, regionalt, 
rikstäckande och internationellt men 
gemensamt är syftet att bidra till att skapa 
en bättre plats för människor att leva på. 

FRIVILLIGORGANISATIONER KULTURFÖRENINGAR
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Idrottsintresset bland Bodens befolkning 
är stort. Det finns en rad olika idrotter 
inom vilka stadens lag har varit och är 
framgångsrika, där ishockey, fotboll, 
innebandy och handboll tillhör de mest 
populära sporterna där staden genom 
åren haft framgångar. Vintersporter 
är annars över lag populärt bland 
stadens befolkning då klimatet vintertid 
uppmuntrar till den typen av aktiviteter. 

Oavsett var i kommunen man är bosatt 
finns goda möjligheter att bli en del av 
någon av föreningarnas verksamhet, 
som deltagare, ledare eller administratör. 
Idrottsföreningar är den typ av verksamhet 
som jag själv har störst erfarenhet av då 
idrott för mig alltid har varit ett väldigt 
stort intresse, oavsett om det har varit 
som aktiv, tränare, styrelsemedlem, 
supporter eller åskådare. Den bredd 
som finns bland idrottsföreningarna i 
staden öppnar upp för att alla med ett 
idrottsintresse ska ha möjlighet att hitta 
en aktivitet som intresserar eller passar 
just dem.

Pensionärsorganisationerna utgör 
sammanhang inom vilka människor 
som befinner sig i samma fas i livet 
får möjlighet att mötas, umgås, 
diskutera och påverka frågor som rör 
pensionärers situation i samhället. 
Organisationerna utgör också en plats 
på vilken människor ges möjligheter att 
prata om vardagshändelser och intressen 
samt möta nya och gamla bekantskaper. 
Genom pensionärsorganisationerna 
anordnas exempelvis dagsturer, resor och 
luncher som organisationens medlemmar 
kan delta vid. Något som många går 
igenom när de uppnår en högre ålder 
är att familj, vänner och bekanta går ur 
tiden vilket kan innebära att det lämnar 
människor med ett stort tomrum och en 
känsla av ensamhet. Detta forum kan 
därför också vara en plats på vilken man 
kan möta människor i liknande situationer 
att utbyta erfarenheter med och skaffa sig 
nya vänner.

IDROTTSFÖRENINGAR PENSIONÄRSORGANISATIONER
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ARBETE/UTBILDNING

63 http://www.sv.se/

I vissa fall kan det krävas vissa 
förkunskaper för att bli en del av en 
organisation. I andra fall kan personer 
önska att ha större förkunskaper om en 
aktivitet eller ha en önskan om att utveckla 
ett befintligt intresse. Studieförbundet63 
är ett exempel på en utbildningsrelaterad 
verksamhet som bedriver utbildning inom 
specifika intresseområden både på distans 
och på plats i Boden. Studieförbundet har 
möjlighet att erbjuda vissa kurser helt 
kostnadsfritt, medan andra kan läsas mot 
en avgift. Kurserna kan på detta sätt bli en 
språngbräda för dem som saknar tidigare 
erfarenhet/vill utveckla ett befintligt 
intresse, att få möjlighet att komma i 
kontakt med andra människor med samma 
intresse, möta olika organisationer eller 
avancera inom organisationen. Likaså 
kan exempelvis arbetsförmedlingen eller 
universitetet vara forum genom vilka 
människor kan ges bättre förutsättningar 
att träffa nya människor, antingen 
genom processen som arbetssökande, 
genom att få ett arbete eller genom 
studiesituationer. Utbildning och arbete 
är sammanhang som i många fall kan leda 
till nya bekantskaper eller kontakt med 
nya verksamheter. 
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STADEN

Bodens stadskärna är belägen i de 
sydöstra delarna av kommunen och 
ligger längsmed Lule älv som passerar 
på stadens västra sida. Staden erbjuder 
ett relativt brett utbud av handel och 
restauranger med en tydlig närhet till 
friluftsområden och naturen. Trots att 
staden ej är belägen längs med kusten 
har staden en stark kontakt med vatten, 
tack vare älven och sjöar. Runt om 
staden ligger flertalet fort på toppen av 
kringliggande höjder. 
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Bodens kommuns nordliga läge innebär 
att kommunen ligger strax söder om 
polcirkeln. Boden stad ligger ca 10 mil 
därifrån medans kommunens nordligaste 
delar istället ligger ungefär 1 mil från 
polcirkeln. Kommunens nordliga 
läge innebär att under somrarna har 
kommunen midnattssol och vintertid når 
solen precis över horisonten när det är 
som mörkast64.

Bodens kommun ligger i växtzon VI och 
VII vilket innebär att det går att odla 
grödor men att arterna som växer på 
platsen är begränsat65.

64 http://suncalc.net/
65 http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkartan.html

KLIMAT
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IDENTITETSSKAPANDE 
PLATSER

Centrumkärnan har tre vertikala element 
som höjer sig ovan övriga byggnader i 
stadskärnan vilka är kyrkan, stadshotellet 
och stadshuset. I direkt anslutning till 
kyrkan finns ett 30-tal kyrkstugor som 
under sommarmånaderna kan hyras av 
den som vill hyra ett övernattningsrum. 
Annars används de främst i anslutning 
till att marknader och festivaler kommer 
till staden. I övrigt utgör tågstationen,  
medborgarplatsen (ett torg i anslutning 
till stadens centrumpunkt), badhuset 
(Nordpoolen) och travet  byggnader och 
platser som hjälper till att ge staden en 
identitet. De militära verksamheternas 
närvaro i staden tydliggörs av 
regementsbyggnadernas karaktäristiska 
utseende, om än inte alla fyller samma 
syfte som de en gång byggdes för att fylla.

KYRKAN & KYRKSTUGORNA

MEDBORGARPLATSEN, 
STADSHUSET & STADSHOTELLET

1

1



79

ÄVENTYRSBADET 
NORDPOOLEN

RESECENTRUM

MILITÄROMRÅDENA

PEAB-TRAVET

1

1

1

1



80

Större delen av det som räknas till 
stadskärnan ligger inom en radie på 
500 meter från stadens centrumpunkt. 
Järnvägsstationen och busstationen 
ligger något längre bort men fortfarande 
inom  1500 meter från centrumpunkten 
och inom en radie av 2000 meter kan 
man återfinna i stort sett alla stadens 
huvudsakliga funktioner/attraktioner. 

Bodens järnvägsstation är en knutpunkt 
mellan norr- och södergående tågtrafik 
för både persontåg och transporttåg. 
Platsen är även en viktig hållplats för 
lokal- och länstrafikens bussar och 
benämns i folkmun som Resecentrum. 
I centrum ligger medborgarplatsen 
vilket är lokaltrafikens busstorg, via 
vilket stadsbussarna och vissa andra 
bussar passerar. Stadens huvudsakliga 
busstation ligger stadens andra ände i 
anslutning till militärområdena. 

Kungsgatan och Drottninggatan möts i 
centrumpunkten och utgör tillsammans 
stadens huvudsakliga kommersiella stråk 
och knyter samman centrumområdet. I 
de yttre delarna kan man hitta stadens 
huvudsakliga näringar och industrier. 

DISTANSER & 
KOMMUNIKATION
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500 m
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LULE ÄLV

BODTRÄSKET

SVARTBYTRÄSKET

SKALA 1:30 000
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För att få en tydligare överblick över 
stadens olika aktiviteter och tillhåll för 
olika målgrupper har jag sett över stadens 
innehåll. För att överskådliggöra olika 
aspekter av stadens innehåll har jag valt 
att dela in undersökningen i olika delar 
som ser över olika aspekter. Dessa har 
jag valt att kalla: Kultur & kommersiell 
verksamhet, Idrott & hälsa, Utbildning & 
gruppbostäder samt Utveckling. 

I den här kartan går det att mer precist 
se var olika typer av kommersiell och 
kulturell verksamhet bedrivs och vilka 
arenor som finns för detta. Det som 
blir tydligast i undersökningen är att 
majoriteten av verksamheterna ligger 
väldigt samlat längs en väst-östlig axel 
men att det utöver detta finns ytterligare 
kommersiella och kulturella kluster. Det 
som också blir tydligt är att det finns 
väldigt få caféer i stadskärnan.

AKTIVITET/MÅLGRUPPER

KULTUR & KOMMERSIELL VERKSAMHET
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RESTAURANG

CAFÉ
BUTIKER

HOTELL/STUGOR

TEMPORÄRT MARKNADS-/
FESTIVALOMRÅDE

KULTUR

SKALA 1:30 000



84

Som nämnt är idrottsintresset stort i 
staden med ett stort utbud av aktiviteter 
att både titta på, engagera sig i som 
ledare/administratör och inte minst 
utöva. Eftersom staden är belägen i 
landets nordliga regioner så är årets 
olika säsonger väldigt definierade där 
vintersport är ett tydligt och populärt 
inslag i en stor del av befolkningens liv.  
Vintersport är dock något som är väldigt 
främmande för en stor del av migranterna 
och därför kan dessa aktiviteter kräva en 
tydligare och större introduktion till dem 
för att dessa ska kunna kännas intressanta 
och tillgängliga.

IDROTT & HÄLSA
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SKALA 1:30 000

HÄSTSPORT

GYM
BADHUS
ISHOCKEY

MOTIONSSPÅR
BOLLSPORT

ÖVRIGT



86

Denna karta visar var i staden olika 
utbildningsenheter finns; förskola, 
grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Kartan visar även 
var äldreboenden/gruppboenden 
och asylboenden ligger. Detta för att 
lättare illustrera hur åldersspecifika 
och målgruppsspecifika platser är 
placerade i staden och lättare förstå hur 
kopplade dessa är till stadskärnan ur ett 
distansperspektiv. 

UTBILDNING & GRUPPBOSTÄDER
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SKALA 1:30 000

VUXENUTBILDNING
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I Boden finns två områden i de centrala 
delarna av staden som idag har ett sämre 
rykte än övriga stadsdelar; Sveafältet 
sydväst om centrum och Prästholmen 
nordöst om centrum. I dessa områden 
återfinns majoriteten av stadens 
lägenheter och det är även här som en 
stor del av de asylsökande placeras. 
Något som i sin tur har bidragit till att 
staden segregerats. Gemensamt för dessa 
områden är också att några av de högsta 
byggnaderna i staden (7-8 våningar) 
finns där och ytorna runt om de husen 
är överdimensionerade och oplanerade. 
Platsernas avsaknad av miljöer i mänsklig 
skala har i sin tur lett till att ytorna används 
sparsamt och inte känns välkomnande. 

I ett möte med kommunen fick jag mer 
information kring stadens visioner och 
de planer som finns för att utveckla 
stadsmiljön66. Man vill bygga fler bostäder 
för att möjliggöra för visionen om 30000 
invånare år 2025. Nyckelord i stadens 
utveckling är social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. På kartan kan man 
se var det finns planer på att bygga nytt. 
Däribland finns det planer på att utveckla 
delar av Sveafältet och Prästholmen vilket 
man vill göra för att bryta den negativa 
synen på dessa områden. Genom att 
bygga en cykelbro över Bodträsket och 
knyta ihop staden i fler punkter hoppas 
man ytterligare göra Prästholmen till en 
levande och attraktiv stadsdel.

66 https://portal.boden.se/db/web/filelib.
nsf/0/3a15cf4b5edc95b0c1257ee60027d37b/$FILE/
Vision%20Boden%20150907_redigerad.pdf  

UTVECKLING
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PRÄSTHOLMEN
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PROGRAM
En sammanfattning av de slutsatser som jag dragit och det 

resultat som undersökningsarbetet genererat 
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PROGRAM

Genom undersökningsarbetet har 
jag samlat på mig nya kunskaper och 
fått gamla kunskaper både ifrågasatta 
och bekräftade. Det har hjälpt mig att 
definiera vad det är som krävs av en 
plats och en byggnad som arbetar med 
rumslig integration samt hur man når ut 
till människor och skapar en plats som 
människor vill besöka och känner sig 
trygg att komma till. Undersökningen 
har därför resulterat i ett program; en 
samling av specifika riktlinjer för var 
en mötesplats av denna karaktär bör 
placeras i staden, hur verksamheten 
bör bedrivas samt vilka inre och yttre 
rumsligheter som bör finnas. Arbetets 
fokus på hur man specifikt arbetar med 
rumslig integration i småstäder har 
genererat ett program som fokuserar på 
hur man kan skapa en miljö som är till för 
alla. Med detta menar jag att byggnaden 
bör erbjuda rumsligheter och aktiviteter 
som alla stadens invånare kan tilltalas av. 
Invånarna måste känna att syftet med 
byggnaden är att satsa på alla, där alla 
stadens invånare känner sig prioriterade.

För att sammanfatta de slutsatser som 
jag har dragit från undersökningsarbetet 
gällande kvaliteter och funktioner samt 
vilken typ av rum som en verksamhet av 
detta slag behöver har jag sammanställt 
ett diagram över detta. I diagrammet 
framkommer det vad jag har burit med mig 
från de olika delarna av undersökningen.

KVALITETER & FUNKTIONER
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Verksamheten bör bedrivas på ett sätt 
som når och skapar ett intresse hos 
stadens alla invånare. Det krävs därför att 
det finns en stor variation av vilken typ 
av aktiviteter/organisationer som lyfts. 
Flera av referensprojekten, framförallt 
allaktivitetshusen,  arbetar med ett 
koncept av temaperioder för att samla 
liknande aktiviteter/organisationer under 
ett specifikt tidsspann. Ett arbetssätt 
som har visat sig vara lyckat i många 
projekt och som jag tror, även i detta 
fall, hade varit ett lyckat sätt att bedriva 
verksamheten på. Temaperioderna bör 
därför framhäva ett mer specifikt område, 
både genom aktiviteter, föreläsningar, 
utställningar samt genom informativt 
material i byggnaden så att människor kan 
komma i kontakt med  informationen om 
organisationerna/ämnet på flera olika sätt. 
Genom att ha temaperioder får invånarna 
ett längre tidsspann att komma till platsen 
för att ta del av informationen, även om 
verksamheten vissa dagar av perioden har 
ett större utbud av informationskanaler.

Vad som blev tydligt under 
undersökningsarbetet var att olika 
målgrupper enklast nås på olika sätt. I 
vissa fall krävs det att verksamheten 
även har en flexibilitet. Med detta menar 
jag att det i somliga fall kan krävas 
att verksamheten och informationen 
inte enbart finns på en fast plats utan 
kan  förflyttas ut till specifika platser. 
Framförallt när det gäller att nå ut till 
nyanlända barn med information om 
vilka möjligheter det finns är det viktigt 
att verksamheten kan genomföras på 
andra platser. Det är dock även viktigt 
att vara medveten om vilka andra kanaler 
genom vilka man kan nå ut till alla stadens 
invånare. För att sammanfatta hur det 
går att nå ut till invånarna har jag valt att 
ännu en gång dela in dem i grupperna 
nyanlända och lokalbefolkning. Jag valde 
även att specificera om vägen till kontakt 
riktar sig till barn/ungdomar eller vuxna/
äldre. 

Resultatet av min undersökning säger att 
det går att skapa integrerande platser/
miljöer i redan existerande byggnader 
genom att anpassa befintliga lokaler. Det 
viktigaste är att lokalen ligger på rätt plats; 
i de centrala. delarna av det samhälle 
man vill attrahera. Genom att granska 
den aktivitet som redan finns i staden 
kan man ytterligare knyta an till det

som sker dagligen/veckovis/månadsvis/
årligen på orten. Aktivitet som kan öka 
människans dragningskraft till platsen 
genom att ansluta byggnaden till en plats 
där människor har en vana av att vara. 
Genom att bygga något nytt kan dessutom 
ett mervärde skapas om byggnaden 
ger platsen tydligare funktioner och en 
identitet. Om en byggnad i sig själv blir 
en attraktionspunkt för människor kan 
platsens funktion som mötesplats gynnas.

TEMAN & INFORMATION

LÄGE & IDENTITET

RÖRLIG VERKSAMHET
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Genom att placera något som staden 
har ett behov av i byggnaden kan 
ytterligare attraktionskraft och anledning 
till att besöka platsen uppstå. Man 
kan fylla behovet genom att tillföra 
något som det är brist av/inte finns sen 
tidigare i staden, gärna matrelaterad, 
eller genom att placera en funktion 
som många måste besöka i byggnaden 
så som exempelvis turistinformation, 
bibliotek, arbetsförmedlingen eller 
studieförbundet. Ju fler människor som 
har ett behov av funktionen, desto fler 
människor måste förr eller senare ta sig 
till platsen. Det är därför också viktigt att 
göra platsen till en attraktiv och tilltalande 
plats som de som av en eller annan orsak 
måste ta sig dit, gärna ser som en plats 
att återvända till vid ett annat tillfälle.

Ett rums transparens spelar en väldigt 
stor och viktig roll i en offentlig byggnad 
till vilken målet är att invånarna ska våga 
komma och skapa ett intresse av att ta del 
av det som sker i byggnaden. Särskilt om 
det är frågan om ett sammanhang som 
personerna sedan tidigare inte befunnit 
sig i eller deltagit i. Även när det gäller 
vilken typ av aktivitet som genomförs 
ställs olika krav på rummets transparenta 
prestanda beroende på vilka funktioner 
rummet ska fylla samt hur många som ska 
vistas i rummet.  

Det måste finnas rum som är helt avskilda från 
åskådare/obehöriga, ljud som kan vara störande tillika 
rum som går att mörklägga helt. 

Ju privatare ett evenemang är desto mindre synligt för 
omgivningen bör det vara. Evenemang som hålls bakom 
stängda dörrar i en sluten miljö kräver mer mod av en 
förstagångsbesökare  för att våga delta men erbjuder 
en trygghet för den som inte vill bli sedd.

INGEN KONTAKT

PRIVAT

BEHOV

TRANSPARENS
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Ju  offentligare ett evenemang är desto synligare bör 
det vara. Genom att vara tillgängligt rent visuellt så kan 
fler människor ta del av det som händer utan att direkt 
på en gång delta.

I flera sammanhang räcker det att avskilja rummen 
från något av sinnena, där en indirekt kontakt med 
omgivningen inte är störande.

Många ytor och funktioner i byggnaden kan vara i direkt 
kontakt med alla människor som vistas i byggnaden 
utan att störa. 

INDIREKT KONTAKT DIREKT KONTAKT

OFFENTLIGT
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ENSAM SOLID

SOLID

SOLID

INGEN KONTAKT

MINDRE GRUPP

STÖRRE GRUPP

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 
projektet i sin helhet handlar om möten. 
Möten mellan människor, människor 
och rum, människor och platser samt 
människor och aktiviteter. Vad som därför 
är det viktigaste för att lyckas skapa en 
byggnad i vilken människor vill möta 
just andra människor, rum, platser och 
aktiviteter behöver miljön erbjuda en rad 
olika rumsliga kvaliteter för att mötena 
ska kunna ges bästa förutsättningar att 
ske på ett positivt sätt.

Eftersom byggnaden är till för stadens 
alla invånare måste olika typer av miljöer 
erbjudas där alla kan känna sig bekväma 
och trygga. Det är därför viktigt att 
rummen erbjuder de olika nivåerna (se 
föregående sida) av kontakt för olika 
stora grupper; ensamma individer, 
mindre grupper och större grupper. 
Olika personer/grupper och aktiviteter 
har ett behov av olika typer av miljöer 
och i byggnaden bör det därför finnas 
utrymmen som fyller alla dessa behov. 
Besökarna ska kunna hitta en plats i 
byggnaden där deras önskemål och krav 
uppfylls.      

MÖTEN
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SOLID MED
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SOLID MED
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SOLID MED
ÖPPNINGAR
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MERPARTEN 
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MERPARTEN 
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TRANSPARENT

TRANSPARENT

TRANSPARENT

INDIREKT KONTAKT DIREKT KONTAKT
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När en individ eller en grupp använder 
sig av en plats i det offentliga rummet 
kan det finnas ett behov av en miljö där 
kontakten med omvärlden är väldigt 
liten. Ibland för att kunna ha samtal och 
möten som bara rör de deltagande/
sekretess, ibland av koncentrationsskäl, 
andra gånger av kulturella skäl. Rummet 
behöver inte nödvändigtvis vara helt 
slutet permanent men det bör erbjuda 
möjligheten att kunna genomföra en 
aktivitet som kräver ett tydligt lager av 
separation från omvärlden.

Fyra slutna väggar. Ingen 
kontakt alls med det som finns 
utanför rummet.

SLUTET

PRIVAT

INGEN       DIREKT KONTAKT
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Genom att variera takhöjden 
kan rummets känsla förändras. 
En lägre takhöjd gör att 
rummet känns mer privat.

Tre slutna väggar och en 
transparent vägg placerat en 
våning upp från markplan 
för att  minimera den direkta 
kontakten med utsidan men 
samtidigt ha kontakt med 
väder och ljus.

Högt sittande fönster kan 
generera kontakt med utsidan 
utan att människorna i rummet 
är synliga för dem som befinner 
sig på utsidan.

TAKHÖJDUPPHÖJTHÖGT SITTANDE 
ÖPPNINGAR
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Fyra väggar som agerar filter 
mot omgivningen genom att 
skala bort delar av visuell och/
eller ljudlig kontakt.

Olika typer av väggar erbjuder 
olika typ av kontakt med 
omgivningen,  

Ju fler väggar som har någon 
typ av transparens desto 
större blir kontakten med 
omgivningen. Fler öppningar 
möjliggör även ytterligare 
förutsättningar för att skapa en 
högre grad av kontakt.

SEMITRANSPARENT SOLITT + 
TRANSPARENT

TRANSPARENT + FLER 
ÖPPNINGAR
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Ju färre väggar som finns/
större öppningar det är, och 
ju mer transparenta dessa är, 
desto större blir kontakten. 

Om möjligheten att skapa 
ett helt slutet rum inte finns 
upprättas en permanent direkt 
kontakt med omgivningen.

I ett helt öppet rum finns 
alltid direkt kontakt mellan 
människor. Men man kan 
genom möbleringar skapa 
zoner som trots direkt kontakt 
blir till rum i rummen

FÅ, TRANSPARENTA 
VÄGGAR

PERMANENTA 
ÖPPNINGAR

HELT ÖPPET

OFFENTLIGT
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Genom undersökningen har behovet av 
vissa rum blivit tydligare specificerat än 
andra. Resultatet av undersökningsarbetet 
har genererat att det finns ett behov av: 
en större aktivitetshall och ett mötesrum 
vilka ska kunna användas för en mängd 
olika typer av evenemang, ett café med 
försäljning av lättare tilltugg/drycker, ett 
kök vilket ska kunna användas av olika 
organisationer för att laga mat och baka 
saker som senare ska kunna säljas (och 
uppfylla de krav som finns på denna 
typ av kök) samtidigt som byggnadens 
relation till utsidan och det yttre rummet 
bör förstärka platsens och byggnadens 
syften. Förutom dessa rum och funktioner  
har jag definierat andra nödvändiga rum 
som de redan nämnda rummen kräver för 
att fungera i sig själva men också för att 
byggnaden ska fungera i sin helhet.  

Genom att se närmre på de faktiska 
ytorna som referensprojekten krävt 
samt andra byggnader med  rum som 
haft liknande kravspecifikationer har jag 
sammanställt ett utkast på ungefärliga 
ytor och volymer som respektive rum 
kräver för att fungera. Vidare följer mer 
detaljerade beskrivningar av ett urval av 
rum för att i mer detalj visa på viktiga 
kvaliteter för just de rummen. Beroende 
på ortens storlek och behov kan rummen 
och byggnadens omfattning anpassas 
storleksmässigt för att passa den aktuella 
orten. 

RUMSLIGHETER
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Syftet med aktivitetshallen är att fungera 
som en flexibel lokal i byggnaden 
och staden. Eftersom byggnaden ska 
kunna fungera för en rad olika typer av 
evenemang och aktiviteter är det viktigt 
att den är anpassad för att byta skepnad. 
Det måste gå att möblera på många olika 
sätt, förändra storleken på rummet för att 
passa för olika stora grupper samt variera 
rummets transparens för att fungera 
för både mer privata och offentliga 
tillställningar tillika för aktiviteter som 
kräver olika nivåer av mörkläggning. 
Rummet bör även gå att öppna upp mot 
utsidan för att möjliggöra för aktiviteter 
som kan pågå ute och inne samtidigt.  

Rummet bör vara beläget i anslutning till 
en yttre miljö där aktivitet gärna händer 
samt en miljö där människor har en 
tradition av att passera. När offentliga 
evenemang sker i aktivitetshallen bör de 
kunna vara synliga för människor som 
rör sig i området för att bli ännu mer 
lättillgängliga genom visuell kontakt med 
det som pågår innanför stängda dörrar.

SLUTET

TRANSPARENT

ÖPPNA UPP 
TILL UTSIDAN

AKTIVITETSHALL TRANSPARENSAKTIVITETSHALL
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OMÖBLERAT

BORDSSITTNING

SKA KUNNA DELAS

FÖRELÄSNING/FILMVISNING

UTSTÄLLNING
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Förutom aktivitetshallen så bör 
byggnaden ha andra mindre lokaler 
för att kunna inhysa både grupper och 
tillställningar som vill ha mindre utrymme. 
Dessa lokaler behövs även för att kunna 
hålla flera olika aktiviteter igång parallellt 
samt för att erbjuda ytor för ett vardagligt 
behov av lokaler för olika organisationer 
och privatpersoner. Mötesrummen bör 
utformas för att uppfylla de olika nivåerna 
av kontakt (se ”MÖTEN”) för ensamma 
individer, mindre och större grupper.

RUMMEN SKA KUNNA FUNGERA FÖR MÖTEN, 
WORKSHOPS OCH UTSTÄLLNINGAR

RUMMEN MÅSTE VARA BÅDE SLUTNA 
OCH TRANSPARENTA

MÖTESLOKALTRANSPARENSMÖTESRUM
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För att människor ska ta sig till byggnaden 
och skapa sig en relation till byggnaden 
och platsen bör den ligga i anslutning 
till samhällets centrala delar. Genom att 
ansluta till stråk som människor redan 
nyttjar och kan ta sig till kan byggnaden 
och platsen lättare bli en del av människors 
liv och tillvaro genom en vardaglig kontakt 
med goda förutsättningaratt färdas dit 
med kollektivtraffik. 

BYGGNADEN BÖR HA KONTAKT MED 
KOMMERSIELL AKTIVITET, KOLLEKTIVTRAFFIK 

OCH MÄNNISKORS RÖRELSEMÖNSTER

BYGGNADEN BÖR HA KONTAKT MED 
CENTRUMKÄRNAN

CENTRUM

LÄGEIDENTITETLÄGE
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Rummet jag har valt att kalla för 
aktivitetsbibliotek är ett rum i byggnaden 
i vilket det alltid finns information att 
hitta om stadens utbud av verksamheter. 
I rummet ska informationen kunna 
vara tillgänglig på olika sätt. Under 
temaperioder ska information om 
de specifika organisationerna som 
presenteras under den perioden kunna 
synliggöras extra mycket men parallellt ska 
det finnas ett bibliotek med information 
om stadens alla olika verksamheter. 
Oavsett temaperiod ska det finnas ett 
rum till vilket man alltid kan komma för 
att få information med ytor som är mer 
avskilda och ytor som finns i anslutning till 
där människor rör sig.

RUMMET SKA INNEHÅLLA FÖRVARING, 
DISPONERINGSYTOR, BORD OCH SITTPLATSER 

SAMT HA EN FLEXIBILITET

RUMMET SKA HA PLATSER FÖR LJUDLIGA 
AKTIVITETER OCH TYSTNAD

INFORMATION TEMANAKTIVITETSBIBLIOTEK
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På plats i byggnaden bör det finnas ett 
kontor i vilket en administrativ personal kan 
finnas för att organisera de verksamheter 
som genomförs i byggnaden och på andra 
platser i staden (beroende på aktivitet 
och målgrupp). Kontoret ska även fungera 
som informativt centrum i byggnaden dit 
människor ska kunna komma och ställa 
frågor om de evenemang som sker i 
byggnaden samt vända sig till med frågor 
om de organisationer som det finns 
information om i aktivitetsbiblioteket. 

KONTAKT MELLAN KONTOR/INFODISK 
OCH AKTIVITETSBIBLIOTEK

KONTAKT MELLAN KONTOR/INFODISK 
OCH ENTRÉ

RUMMET SKA FUNGERA 
SOM INFORMATIONSPLATS 

OCH KONTOR

INFORMATION TEMAN KONTOR RÖRLIG
VERKSAMHETKONTOR/INFO
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VARUTRANSPORT

SERVICE TILL 
FLERA RUM

KÖKET SKA KUNNA DELAS 
AV TVÅ ARBETSLAG

CAFÉ-/EVENEMANGSPERSONAL

Mat spelar en central roll i människors 
vardagliga och sociala mönster. När olika 
evenemang äger rum är mat och dryck ett 
vanligt inslag vilket gör att det finns ett 
behov av ett kök för att serva byggnadens 
verksamhet. Ser man till stadens olika 
organisationers förutsättningar att nyttja 
ett lämpligt och regelrätt kök så är det 
något som ofta saknas. Byggnaden bör 
därför tillgodose detta behov genom att 
erbjuda förutsättningar för organisationer 
att nyttja ett kök. Det vardagliga behovet 
av ett kök bör dessutom kunna fungera 
parallellt med andra verksamheters 
nyttjande av köket.

KÖKBEHOVKÖK
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UTSIKT

NISCHER/RUMSAVDELARE/
MÖBLERING SOM SKAPAR 

ZONER I RUMMET

I anslutning till köket bör det finnas en yta 
för försäljning samt en yta där man kan 
spendera tid och stanna upp. Ytor som 
är mer avskilda och ytor som ligger i nära 
anslutning till cirkulationsytor. Platsen bör 
även ha en tydlig kontakt med den yttre 
miljön.

CAFÉIDENTITETTRANSPARENSCAFÉ
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UTSIDAN & 
INSIDAN SKA 
SAMVERKA

UTOMHUSMILJÖN BÖR INNEHÅLLA 
YTOR SOM MÖJLIGGÖR BÅDE 

STILLASITTANDE OCH AKTIVITET AV 
OLIKA SLAG

Hur den yttre miljön och byggnaden möts 
är viktigt för att byggnadens och platsens 
funktioner ska fungera. De yttre och de 
inre rummen bör stötta varandra och göra 
att de aktiviteter som genomförs blir så 
bra som möjligt.

IDENTITET UTOMHUSMILJÖBEHOVUTOMHUS
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DESIGNPROJEKT
Arbetet med att identifiera en plats på Kvarnängen att 
placera byggnaden på för att på bästa sätt knyta an till 

området och staden samt byggnadens utformning
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OMRÅDESFÖRSLAG

Efter undersökningen stod det klart att 
vikten av att placera byggnaden på ”rätt 
plats” i staden, är en av nyckeldelarna i 
att få en mötesplats att fungera. Den 
behöver placeras centralt och i anslutning 
till funktioner och platser som människor 
nyttjar och rör sig på. Om byggnaden 
placeras i kontakt med ytor som redan 
är en del av människors rörelsemönster  
och i anslutning till kollektivtrafik så 
främjas chansen till nyttjande ännu mer. 
Dessa aspekter blev därför viktiga i min 
process av att hitta en lämplig plats i 
staden för byggnaden.   

Baserat på egna erfarenheter och tankar 
om staden, innan jag påbörjade min vidare 
undersökning och åkte dit, utsåg jag sex 
platser (1-6) som jag såg som lämpliga 
platser för projektet. Genom den vidare 
undersökningen av staden, de visioner 
som finns för stadens framtidsutveckling 
och besök på platserna/promenader 
genom staden kunde jag utesluta 
platserna 4-6 då dessa på ett eller annat 
sätt kändes avlägsna i staden (plats 4 
i ett område med negativt rykte, plats 
5 i en korsning där fordonstraffik är 
i fokus och plats 6 bakom ett antal 
punkthus). Under ett möte med Bodens 
kommuns samhällsbyggnadskontor fick 
jag ytterligare två förslag (plats 7-8) 
vilka de såg som potentiella platser för 
projektet. Plats 8 uteslöt jag snabbt då 
även den kändes avlägesen, liggande i 
ett område med negativt rykte. Plats 7 
var istället i linje med mina egna tankar 
och undersökningsresultatet men 
innefattade hela det område som heter 
Kvarnängen.
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Kvarnängen är idag ett väl fungerande 
aktivitetsområde som används flitigt. 
Området är väldigt oplanerat då det 
kräver stor flexibilitet för att kunna fylla 
alla funktioner som platsen används till, 
men den skulle kunna bli en trevligare 
och ännu mer nyttjad plats. Kommunens 
och min egen syn på Kvarnängen som ett 
område med stor potential, som ligger 
i linje med syftet av mitt projekt fällde 
avgörandet i mitt val av område i staden 
att placera projektet på; Kvarnängen.

VALT OMRÅDE
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CENTRUMPUNKT

RESECENTRUM

SKALA 1:10 000
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KVARNÄNGEN

Stadens bevarande av Kvarnängen som 
en flexibel yta i stadskärnan kommer 
mycket ur behovet av en plats på vilken 
temporära och högtidsförankrade 
tillställningar ska kunna ske, men också 
behovet av grönska i det centrala 
stadsrummet. Kvarnängen förser staden 
med ett väl tilltaget rekreationsområde 
där många olika typer av aktiviteter och 
evenemang kan ske på såväl vardaglig 
basis som i samband med just högtider.

Stadens utvecklingsplan säger att det i 
anslutning till Kvarnängen ska byggas 
nya bostäder på kvarteret Enen och en 
ny gång- och cykelbro över Bodträsket. 
Jag har därför valt att räkna med att 
dessa byggs när jag placerat och planerat 
mitt projekt på området.
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KV. ENEN

GÅNGBRO

PRÄSTHOLMEN

SKALA 1:5 000
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När man befinner sig på Kvarnängen 
är man i kontakt med både stad, 
bostadskvarter och natur. Beroende på 
färdriktning blir kontakten med de olika 
kvaliteterna mer eller mindre påtagliga; 
det ena eller det andra blir starkare. 

I studien av staden och de visioner finns 
för stadsutvecklingen finns som nämnt 
en vision för området Prästholmen, om 
en gångbro över Bodträsket  mellan just 
Prästholmen och Kvarnängen samt en 
utveckling av kvarteret Enen som ligger på 
Kvarnängens västra sida. Jag har valt att 
utgå ifrån att dessa utvecklingar kommer 
att genomföras och räknar därför med de 
förändringar som kommunen presenterat 
i sitt underlag för Bodens visioner67.

 

67 https://portal.boden.se/db/web/filelib.
nsf/0/3a15cf4b5edc95b0c1257ee60027d37b/$FILE/
Vision%20Boden%20150907_redigerad.pdf  

OMRÅDET
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STADSMILJÖ

BOSTADSKVARTER

SKOG OCH NATUR

KVALITETER
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KVARNÄNGEN

UTSTÄLLNINGSYTA VÄNDPLAN AKTIVITETSFÄLT
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KVARNÄNGENKVARNÄNGEN

AKTIVITETSFÄLT TEMPORÄRT MARKNADSOMRÅDE
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SEKTION E 1:4000

SEKTION A

SEKTION B

SEKTION C
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RELATIONSSEKTIONER
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JANUARI

FEBRUARIDECEMBER

JUNIAUGUSTI

JULI

MARSNOVEMBER

MAJSEPTEMBER

OKTOBER APRIL

EVENEMANG

UMGÄNGE

MOTION

AKTIVITET I OMRÅDET KAN FRAMFÖRALLT
UPPMUNTRAS UNDER DENNA PERIOD

Kvarnängen som område har både 
permanenta och temporära inslag som 
bidrar till den aktivitet som genomförs 
på området. Som permanenta inslag 
återfinns det motionsstråk som går 
längs vattnet. Det ansluter stadskärnan 
till elljusspåret  vilket leder upp 
till Paglastadion där det finns en 
rullskidspåranläggning sommartid och där 
det vintertid går att utöva längdskidor, 
skidskytte, slalom och pulkaåkning. 
Parallellt med motionsstråket förlängs 
elljusspårets längdskidspår vintertid hela 
vägen till kvarnängens sydliga ända. 
Mottionsstråket kommer i framtiden  att 
uppmuntras ytterligare genom den nya 
cykel och gångbron över bodträsket som 
är planerad att byggas. Övriga inslag av 
aktivitetsmöjligheter som finns permanent 

på Kvarnängen är en beachvolleybollplan 
och en frisbeegolfbana. Två permanenta 
inslag som dock med fördel nyttjas under 
de snöfria månaderna. I övrigt sker den 
främsta aktiviteten på de öppna gräsytorna 
som nyttjas vid festivaler, marknader, 
sommargympa, konserter, fyrverkerispel, 
picknicks eller spontanfotboll.

På Kvarnängen finns även en grusbelagd 
yta på vilken bilar kan parkera och när 
stadens gymnasieelever går på sin 
studentbal är det till det stråket som 
bilarna anländer. De sydligaste delarna 
på Kvarnängen nyttjas sommartid vid 
högtidsceremonier och för plantering 
av blomster. Vintertid nyttjas ytan till 
exempelvis snöskulpturutställningar.   

AKTIVITET
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STUDENTBAL

KYRKA

SKIDOR

CYKLA FRISBEEGOLF

GÅ

SPRINGA MARKNAD

VOLLEYBOLL GYMPA

FYRVERKERI

KONSERT

TIVOLI

FESTIVAL

AGILITY

UTSTÄLLNING

SKALA 1:5 000VINTER SOMMAR ÅRET RUNT
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SOMMAR
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VINTER
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PLATSER PÅ OMRÅDET

För att bättre förstå området och se hur 
byggnadens olika rumsligheter kan tänkas 
möta platsen och hur platsen skulle 
möta byggnaden genomförde jag en 
volymstudie där jag testade olika platser 
på Kvarnängen. Baserat på resultatet av 
tidigare studier krävs det av Kvarnängen 
att majoriteten av området förblir flexibelt 
och relativt oplanerat. Det är därför 
viktigt att byggnadens positionering inte 
stör områdets befintliga aktiviteter och 
funktioner utan kopplas samman och 
förbättrar det som redan finns och  sker på 
platsen. Övriga förändringar som jag kan 
tänkas vilja göra för att utveckla platsen 
bör även de samverka och förbättra redan 
existerande förhållanden och funktioner.
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UTESLUTNA PLATSFÖRSLAG

HUVUDSAKLIGA PLATSFÖRSLAG
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Under studien av området framträdde allt 
tydligare fyra (1-4) huvudsakliga platser 
som möjliga positioner för byggnaden. 
Dessa studerade jag mer i detalj, för att 
förstå hur byggnaden skulle förhålla sig 
till de olika ytorna och funktionerna om 
den skulle placeras just där. Viktigast blev 
undersökandet av byggnadens kontakt 
med platsen och synlighet. Plats 1 och 
2 ligger mer skymda bakom träd och 
buskage medan plats 3 och 4 ligger väldigt 
synliga. Ser man istället till vilken typ av 
ytor som omger platserna varierar det 
mellan ytor som används för förflyttning, 
aktiviteter, parkering eller utställning. 
Byggnaden får gärna ha kontakt med 
olika typer av ytor för att olika möten ska 
skapas. 

Baserat på platsens olika kontaktytor 
och synlighet samt kontakt med 
förbipasserande personer ser jag plats 3 
som den platsen som bäst lever upp till 
de önskade kvaliteterna.

PLATS 3

PLATS 3

PLATSFÖRSLAG
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PLATS 1

KONTAKT MED PLATSEN

PLATS 2 PLATS 4

PLATS 1

SYNLIGHET

PLATS 2 PLATS 4

TRAFIK/VÄGAR

SKYMMANDE BUSKAGE

AKTIVITETSOMRÅDE

SYNLIGHET PARKERING/BELAGD YTA

UTSTÄLLNINGSYTA
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PLATSVAL

Plats 3 ligger centralt belägen på 
Kvarnängen i anslutning till en befintlig 
grusbelagd yta som delvis fungerar som 
parkering och samtidigt som den fyller 
andra evenemangsspecifika syften i 
samband med olika aktiviteter i staden. 
Ytan kan på vissa sätt ses som ett torg på 
ängen och det är något jag vill jobba vidare 
med och utveckla med ytan. Genom att 
grusplanen redan finns är platsen redan 
försedd med en existerande anslutning 
för transporter. Platsen har god tillgång till 
sol och är synlig från alla olika vinklar som 
människor kan tänkas komma från. Den 
svarta pricken anger centrumpunkten och 
de röda punkterna är de busshållplatser 
som finns i anslutning till platsen.
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3

SKALA 1:5 000

CENTRUMPUNKT

SOLDIAGRAM

VALD PLATS
NÄRLIGGANDE BUSSHÅLLPLATSER
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UTVECKLING KVARNÄNGEN

Som nämnt finns det en stor anledning 
för att bevara de flexibla och öppna 
ytor som utgör större delen av 
Kvarnängen. Jag ser framförallt en 
utvecklingspotential i platsens utkanter 
och ytor i anslutning till gångstråk. Med 
relativt små medel går det att utveckla 
platsens övergripande känsla genom att 
förändra markbeläggningar, skapa en 
tydligare kontakt med vattnet och skapa 
zoner på platsen för att skapa mindre 
rumsliga miljöer som känns attraktiva att 
nyttja. 

I Kvarnängens utkanter har jag därför 
definierat områden vilka kan förändras 
utan att förstöra områdets flexibilitet. 
Inom detta område har jag tittat lite 
närmre på tre olika ytor där jag har 
gjort förändringar med ambitionen 
att förutsättningarna för aktivitet på 
området ska uppmuntras.
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UTVECKLINGSBART OMRÅDE

SKALA 1:5 000

MINA FOKUSOMRÅDEN

KONCEPT FÖR OMRÅDET
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SKALA 1:5 000

Situationsplanen visar på hur jag ser 
att området skulle kunna se ut med de 
förändringar som jag tror skulle kunna 
göra Kvarnängen till en ännu trevligare 
plats i staden. Den visar även den tänkta 
byggnadens plats på området och de 
förändringar som gjorts i anslutining till 
denna.

SITUATIONSPLAN
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:4 000
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Sedan tidigare finns en beachvolleyboll-
plan på Kvarnängen som under sommar-
månaderna används väldigt flitigt, 
framförallt av stadens yngre del av 
befolkningen. Jag tror att området skulle 
kunna utökas med ytterligare en plan och 
att en cykelparkering samt sittplatser/
bänkar skulle kunna placeras i anslutning 
till den nya gång- och cykelbanan. Gång- 
och cykelbanan kan även fortsätta upp till 
kyrkstugorna.

FOKUSOMRÅDE 1

FOKUSOMRÅDEN
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NY BEACH-
VOLLEYBOLLPLAN

BEFINTLIG BEACH-
VOLLEYBOLLPLAN

NY GÅNG- OCH 
CYKELBANA

NY CYKELPARKERING, 
VEGETATION OCH NYA 

SITTPLATSER

BEFINTLIG
FRISBEEGOLFBANA

KYRKSTUGORNA

SKALA 1:1 000
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FOKUSOMRÅDE 2

I anslutning till den nya gång- och 
cykelbrons västra ände skulle bryggor, 
trädäck och sittplatser kunna placeras 
där t.ex. motionärer som rör sig i området 
kan sätta sig och ta en paus. Genom att 
bygga bouleplaner på en del av området 
skulle en aktivitet som tilltalar flera 
ålderskategorier kunna lockas ytterligare 
till platsen.
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NYA BOULEPLANER 
MED ANSLUTANDE 
SITTPLATSER OCH 
CYKELPARKERING

NYTT TRÄDÄCK OCH 
BÄNKAR

NY GÅNG- OCH 
CYKELBRO

NY GÅNG- OCH 
CYKELBANA

BEFINTLIG 
FRISBEEGOLFBANA

BEFINTLIGT 
PROMENADSTRÅK

VINTERTID DRAS 
SKIDSPÅR HÄR

NY MARKBELÄGGNING 
OCH SITTPLATSER

SKALA 1:1 000
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FOKUSOMRÅDE 3

I området runt byggnaden ser jag att 
bärbuskar och mindre odlingar skulle 
kunna placeras. Den gamla grusplanen 
utvecklas till en torgyta på vilken det kan 
placeras sittplatser som kan användas till 
vardags. Vid särskilda evenemang kan 
torget fylla andra syften. 
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NY TORGYTA PÅ 
BEFINTLIG 

GRUSBELAGD YTA

AKTIVITETSHUSET

YTA SOM KAN 
NYTTJAS VID 

EVENEMANG SOM 
SKER I/I ANSLUTNING 

TILL BYGGNADEN

PLANTERING AV 
BÄRBUSKAR

MINDRE 
ODLINGAR

SPORTOTEK

TRÄDÄCK, 
CYKELPARKERING OCH 

SITTPLATSER

VINTERTID DRAS 
SKIDSPÅR HÄR

BEFINTLIGT 
PROMENADSTRÅK

SKALA 1:1 000
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AKTIVITETSHUSET

Det som har varit viktigast för mig i 
arbetet med byggnaden har varit att 
organisera rummen så att de förhåller 
sig på ett lämpligt sätt till platsen och till 
varandra så att byggnaden kan fungera 
för många olika typer av evenemang. 
Det har även varit viktigt att tänka på 
hur människan möter byggnaden - 
vad fasaden och rummen i entréplan 
säger till besökaren. Jag har artikulerat 
entrépartierna genom att förskjuta dem 
ut från den annars raka fasaden samt 
gjort ett materialbyte. Fasadmaterialet är 
trä men entréernas fasad är istället plåt. 

Det som självfallet också har varit viktigt 
i utformningen av byggnaden har varit att 
se till att de interiöra rummen möjliggör 
för de olika nivåerna av kontakt och 
grupper. Alltså, att olika rum är olika 
stora och olika slutna.
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LÄTTILLGÄNGLIGA 
HÖRN

ENTRÉER + 
INRE FLÖDE

PERMANEN + 
FLEXIBELT SKAL

PERSONALYTOR/
PRIVATA YTOR

BYGGNADSKONCEPT
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VOLYMUTVECKLING
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ORGANISATION

AVFALL

AKTIVITETSHALL
FLEXIBEL YTA

ENTRÉ

TOALETTER/STÄD
CAFÉSERVERING

KÖK

RECEPTION

AKTIVITETSBIBLIOTEK

PERSONALYTOR

FÖRRÅD
GRUPPRUM

CIRKULATION
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BYGGNADEN

I byggnadens sydvästra hörn finns de mer 
privata delarna av byggnaden i form av 
personalytor samt kök och återvinning. 
I detta hörn finns även personalingång 
och leveransytor. I den södra änden 
av byggnaden finns en av byggnadens 
två huvudentréer som leder en in i 
byggnadens café. Den del som vetter 
ut mot torget kan delas av från övriga 
delar av byggnaden om den delen önskas 
hyras. I den delen finns även ett inbyggt 
kök som även det kan brukas i samband 
med hyra av lokal.

I byggnadens nordliga delar finns de 
mer aktivitetsrelaterade ytorna som 
kan hyras och nyttjas vid olika typer av 
evenemang. I det nordvästra hörnet 
ligger aktivitetshallen som är byggnadens 
huvudsakliga aktivitetsrum som kan 
öppnas upp ut mot aktivitetsfältet. I 
anslutning till den andra huvudentrén 
som ligger centralt belägen på den 
östra fasaden återfinns en reception 
med information om aktiviteter och 
evenemang i byggnaden och övriga 
staden. I anslutning till denna entré finns 
disponeringsytor där aktuella evenemang 
kan visas upp. I de nordligaste delarna 
finns bokhyllor med ytterligare 
information om aktiviteter, organisationer 
och verksamheter som finns i staden. 
Förråd och funktioner som städ, toaletter 
och hiss återfinns i byggnadens centrala 
delar av byggnadens nordliga delar. 

ENTRÉPLAN
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DISKRUM PREPARERING
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TORGYTA
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En trappa upp kan öppna ytor med 
mindre zoner finnas. Ytor som kan nyttjas 
av byggnadens besökare för umgänge, 
plugg, fika eller annat. Dessa ytor kan 
även nyttjas för utställningar som kan ske 
i byggnaden.

En trappa upp finns även mindre 
grupprum som kan lånas av 
spontanbesökare men också hyras för 
möten för organisationer. Dessa rum kan 
ha kotakt med aktivitetshallen som ligger 
på entréplan (en trappa ner i förhållande 
till rummen), men även med den öppna 
ytan utanför dörren belägen på samma 
plan genom fönster som ärplacerade i två 
riktningar. Dessa rum kan dock avskärmas 
från de närliggande ytorna beroende på 
vilken aktivitet som önskas av dem som 
nyttjar rummen.

EN TRAPPA UPP
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SKALA 1:400

AKTIVITETSHALL
  (DUBBEL TAKHÖJD)

FRD
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SEKTIONER
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På en promenad längs Bodträskets södra 
delar, in mot stadens centrum, kan man 
se byggnaden och aktivitetsfältet. Även 
vintertid kan mycket aktivitet ske i och runt 
om byggnaden. Utomhus kan aktiviteter 
så som vintersporter, vardagsmotion och 
snöskulpturutställningar ske. Inomhus 
kan exempelvis vardagsumgänge, fika 
och olika typer av aktiviteter ske. Dessa 
olika bitar kan fungera både separat eller 
i samklang.

VINTERVY
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Längsmed det motionsstråk på 
Kvarnängen som vetter mot Bodträsket 
kan bryggor och sittplatser placeras för 
att främja möjligheterna till spontana 
pauser och umgänge. Trädäcken kan 
även uppmuntra kontakten med vattnet. 
Sommartid kan de aktiviteter som pågår i 
aktivitetshallen växa ut i det yttre rummet 
och nyttja omkringliggande ytor så som 
aktivitetsfältets samt torget. Likaså kan 
byggnaden öppnas upp och främja den 
aktivitet som sker på övriga delar av 
området.

SOMMARVY
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Genom att bygga upp en egen 
verktygslåda med olika beståndsdelar 
som påverkar upplevelsen av en 
rumslighet har jag arbetat med att bygga 
upp utrymmen anpassade för olika stora 
grupper som erbjuder olika nivåer av 
kontakt med omgivningen.

Varierande storlekar, former, antal väggar, 
antal öppningar, vilket våningsplan 
rummet ligger på, takhöjd och material 
kan generera väldigt olika typer av 
miljöer. Genom att kombinera de olika 
beståndsdelarna på olika sätt går det 
att skapa rum som passar för de olika 
möten och aktiviteter som byggnaden 
bör erbjuda.

 

KONTAKT
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VÄGGAR

ÖPPNINGAR

STORLEK

MATERIAL EXTERIÖRT

MATERIAL INTERIÖRT

TRÄ
Icketransparent vägg

Solid vägg Transparent

Transparent

Semitransparent vägg

Semitransparent vägg

Transparent + öppningsbart 
GLAS

GIPS GLAS

SOLID

DÖRR

LITET

PLÅT

FLEXIBEL

ÖPPET

MELLAN

GLAS

TRÄRIBB

TRANSPARENT

FÖNSTER

STORT
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Byggnaden har två våningsplan och två 
huvudsakliga entréer som har ett annat 
material än övriga delar av fasaden. 
Längsmed delar av fasaden finns en 
sittyta där människor kan sätta sig för att 
ta en paus. Byggnadens mer privata ytor 
är placerade i byggnadens sydvästra hörn 
samt i de centrala delarna av byggnaden 
för att kunna bibehålla en hög grad av 
transparens och kontakt med utsidan. 
Fasaden är klädd med träribbor som 
fungerar som ett exteriört filter av ljus 
och kontakt med människor som passerar. 
Konstruktionen är av limträbjälkar och har 
en pelarstruktur undertill som support 
genom hela byggnaden. 

BESTÅNDSDELAR
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BYGGNADEN I 
SIN HELHET

FASADRIBB

ENTRÉPLAN PELARSTRUKTUR

1 VÅNING UPP TAKBJÄLKAR
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I entrén kan man få tillgång till information 
om det som pågår i byggnaden, av 
personal ochsom information som finns 
på display och i bokhyllor i anslutning till 
entrén.

ENTRÉ TILL AKTIVITETSHUSET
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Fasaden består av två skal; det exteriöra 
skalet som är permanent och det interiöra 
skalet som är flexibelt i form av vertikala 
jalusier. Det permanenta skalet förser 
byggnaden med en konstant nivå av 
kontakt mellan in och utsida. Öppningarna 
i fasaden är olika stora beroende på vilken 
typ av funktion det inre rummet har. 
Likaså varierar fasadribbornas rytm för 
att även de ska indikera de inre rummens 
tillgänglighet. I de fall där de inre rummen 
ibland kan kräva liten, eller ingen kontakt 
med utsidan finns de vertikala jalusierna 
som kan stängas lite eller helt för att göra 
de annars transparenta öppningarna mer 
slutna/helt slutna.

FASADELEMENT
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PLACERING AV JALUSIER
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KONTAKT UT - IN KONTAKT IN - UT
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Beroende på vilken typ av aktivitet 
som sker på olika platser i byggnaden 
kan de vertikala jalusierna förändra hur 
kontakten mellan rummen blir. På vissa 
ställen finns de medan andra rum helt 
saknar dem beroende på om rummen 
ska kunna skiljas av eller inte. Exempelvis 
saknar större delen av caféets servering 
jalusier då dessa rum hela tiden ska ha 
kontakt med utsidan. Detsamma gäller 
för aktivitetsbiblioteket.

 

RELATIONER
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Aktivitetshallen är det största rummet 
i byggnaden med dubbel takhöjd. 
Bjälkarna i taket utgör ett element vilka 
går att nyttja för att hänga saker från om 
så krävs, exempelvis om en utställning 
ska hållas i hallen. Aktivitetshallen går att 
dela av i två delar för att kunna inhysa 
flera evenemang och aktiviteter samtidigt 
men också för att kunna anpassa lokalen 
efter vilken typ av aktivitet och antalet 
människor som ska delta för att vara 
lämpligt för den specifika aktiviteten.

AKTIVITETSHALLEN
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De öppna ytorna en trappa upp delas in 
i områden genom väggar som skapar små 
nischer längs byggnadens östra sida. Den 
centrala ytan där det är dubbel takhöjd ner 
till entrén blir ytterligare ett element som 
delar in den öppna ytan i områden. De 
öppna ytorna kan nyttjas i olika typer av 
sammanhang, både för spontanbesökare 
och för olika evenemang i byggnaden. 
De mindre grupprummen kan även 
de nyttjas av både spontanbesökare 
och vild evenemang samt hyras ut 
till organisationer, föreningar och 
verksamheter.

EN TRAPPA UPP
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Caféet erbjuder ytor där det går att sitta 
och ta en kopp kaffe, luncha och/eller fika. 
Vill man ta med sig något till andra delar 
i byggnaden eller köpa med sig dryck/
något ätbart ut till exempelvis torget eller 
aktivitetsfältet går det också bra.

CAFÉET
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Fasaderna har olika rytmik och olika 
stora öppningar för att reflektera de inre 
rummens funktioner - hur offentliga och 
tillgängliga de känns från utsidan samt 
hur stor tillgång till ljus rummen har. De 
sidor som vetter till söder är också mer 
slutna med fler skuggande ribbor. 

FASADER
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SÖDRA FASADEN

NORRA FASADEN

ÖSTRA FASADEN

VÄSTRA FASADEN
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REFLEKTION
Mina tankar om projektet
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Redan när jag påbörjade min första 
termin av masterprogrammet började 
jag fundera över vad jag ville göra som 
examensarbete tack vare att flera av mina 
kursare var mitt uppe i att besluta sig om 
sina examensarbeten (då de just då var 
inne på termin nio). Jag visste från start 
att jag ville jobba med något som berörde 
landsbygd och Norrland då det är en 
fråga som ligger nära hjärtat. Till en början 
hade jag många ämnen jag övervägde att 
arbeta med men över tid blev det klart att 
det var just integration i småstäder som 
var det ämne jag brann mest för. Jag hann 
därför fundera över hur jag skulle kunna 
ta mig an ämnet, hur jag skulle kunna 
gå tillväga och vilken typ av research jag 
själv kände att jag behövde göra för att 
förstå ämnets helhet. Detta gjorde att jag 
från start hade ganska bra koll på hur jag 
skulle kunna inleda arbetsprocessen och 
vilka steg jag trodde att jag skulle behöva 
ta mig igenom.

Under de månaderna som jag hann 
gå och fundera hann tankarna vid 
flera tillfällen sväva iväg och bli till 
tankar om hur slutresultatet skulle 
kunna se ut, framförallt i fråga om vad 
byggnaden skulle vara. Men tankarna 
hann också svänga väldigt mycket 
kring vad jag trodde att just resultatet 
av undersökningen skulle bli, vilket 
gjorde det klart för mig att det var helt 
omöjligt att verkligen veta vad projektet i 
slutänden skulle resultera i innan arbetet 
väl drog igång. Jag känner själv att det 
var skönt att jag hade hunnit fundera 
så pass mycket över frågan innan jag

påbörjade arbetet då jag på detta sätt 
hann komma på idéer som jag sedan 
både kunde förringa eller bära med mig 
in i projektet när det var dags att börja. 
Det var också skönt att jag hann tänka 
igenom ämnet mycket för att det har varit 
ett svårt ämne att ta sig an. Det förstod 
jag redan från start att det skulle vara, 
men jag kan såhär i efterhand konstatera 
att det också har varit väldigt givande och 
intressant. 

Som nämnt känner jag verkligen att 
jag från start inte alls visste vad mina 
frågeställningar skulle generera för typ 
av projekt, men jag förstod att det skulle 
handla om att skapa en typ av mötesplats. 
Skalan på mötesplatsen, funktioner/
syfte och vad den skulle bestå av för 
rumsligheter var dock väldigt oklart. 

Jag känner själv att jag har lärt mig väldigt 
mycket om rent sociala och kulturella 
aspekter av samhället och mänsklig 
aktivitet. Ur ett rent arkitektoniskt 
perspektiv är det framförallt arbetet med 
att definiera nivåer av kontakt och olika 
typer av möten som gett mig absolut 
mest. I detta har undersökningsarbetet 
för att förstå hur man skapar en trygg 
plats som människor faktiskt vill komma 
till varit en väldigt viktig del av projektet 
som också det gett mig mycket.

Såhär i efterhand kan jag även konstatera 
att det var lärorikt att utforma ett eget 
program. Eftersom detta är något jag inte 
har gjort förut, åtminstone inte på detta 
sätt, så var det svårt att riktigt veta hur 

TANKAR...
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stora de olika rummen/ytorna skulle 
bli och mina uppskattade volymer var 
generellt sett något mindre än vad jag 
på förhand kunde tro att de skulle bli. 
Det som jag hade svårast att uppskatta 
var storleken av köket, då köket 
skulle utformas både för att bedriva 
verksamheter i byggnaden och för att 
organisationer ska kunna hyra delar 
av byggnaden för att nyttja ett kök. Jag 
visste på förhand inte riktigt hur jag skulle 
lösa den indelningen men jag känner 
att det sätt jag löste det på uppfyller 
behoven bra. Den största anledningen 
till att köket växte i storlek var för att 
köket nu har utformats till ett fullvärdigt 
restaurangkök för att kunna fungera för 
både ett vardagligt syfte men också för 
att kunna stå för catering vid evenemang 
i byggnaden. 

Övriga rum som blev större än vad jag 
trodde på förhand var de flexibla ytorna, 
cirkulationsytor och entrépartierna 
men mina misstankar fanns på förhand 
att jag uppskattat det hela sparsamt. 
Den byggnadsarea som jag slog fast 
som riktlinje innan jag började med 
designdelen av projektet var på 900 m2 
och i slutänden blev byggnaden drygt 
1000 m2 vilket fortfarande känns rimligt 
då jag känner att de prioriteringar som 
jag valt att göra har varit relevanta och 
främjat byggnadens slutliga design.

För att summera min totala upplevelse 
av projektet och projektets utveckling 
känns det som att min struktur och den 
planering som jag satte upp för mig själv

innan projektets start har hållit väldigt bra. 
Jag känner även att resultatet av projektet 
blev något som jag kan stå för och som 
jag kan se mig själv och mina tankar 
om arkitektur i. Programutvecklingen 
och researchen är den del av projektet 
som är mest genomarbetad där 
designprojektet blev ett avslutande test 
av programmet och de slutsatser som 
undersökningsarbetet genererat.

En av de huvudsakliga anledningarna 
till att jag valde ett ämne som ligger 
nära hjärtat var för att kunna känna mig 
intresserad och engagerad genom hela 
processen. Att dessutom få belysa och 
på något sätt ge något tillbaka till den 
plats och den typ av miljöer som jag 
kommer från har även det känts som 
energigivande delar som hjälpt mig att 
hålla ångan uppe och hålla fokus genom 
hela projektet.

Min målsättning och förhoppning var att 
komma fram till något som eventuellt 
skulle kunna fungera som ramverk för 
hur man kan jobba med integration rent 
rumsligt. Jag hoppas och tror också att 
resultatet av projektet kan göra just 
det och att byggnaden i sig kan vara 
ett exempel på vad det ramverket kan 
resultera i för typ av byggnad, men där 
byggnadsresultatet i sig kan se väldigt 
olika ut från plats till plats beroende 
på stadens och platsens behov och 
önskemål. 



190



191

KÄLLOR
En lista över mina källor och informationskanaler
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TRYCKTA KÄLLOR INTERVJUER

SKA HELA SVERIGE LEVA?
FORMAS FOKUSERAR

MIGRATIONSVERKET, BODEN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, 
BODENS KOMMUN, MALIN BRUNSTRÖM

ALLAKTIVITET - JA, MEN HUR?
BERTIL NELHANS

SOCIALFÖRVALTNINGEN FÖR 
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN, LULEÅ

KÄLLFÖRTECKNING
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PODCAST

DOKUMENTÄRER

VÄRVET, AVSNITT 262, 2017-01-09

WELCOME TO GUNNARSBYN, 
DOKUMENTÄRFILM, SVT, 2016-11-27

http://www.svtplay.se/video/11255302/welcome-to-
gunnarsbyn/welcome-to-gunnarsbyn-avsnitt-1

TREVLIGT FOLK DELUXE,
DOKUMENTÄRSERIE

  http://www.dplay.se/trevligt-folk-deluxe/

DIGITALA KÄLLOR

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/
kommun/25/82/index.html

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/
dokument/idrottens-finansiering/idrott-i-den-ideella-
sektorn.pdf

http://www.svt.se/kultur/film/en-film-om-den-
svenska-ensamheten

https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/
statistik-om-mobbning/

http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/forsvarsmakten-i-siffror/
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http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/
landsbygdsutveckling/alltomlandet/

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/
Urbanisering--fran-land-till-stad/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/
ljusmanifestation-i-kiruna

http://www.expressen.se/nyheter/bb-laggs-ner-det-ar-
ett-svek-mot-oss-kvinnor/

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/
Utrikeshandel/Sveriges-export--och-importprodukter/

http://www.expressen.se/kronikorer/clara-lidstrom/
sveriges-koloni-heter-inte-indien--den-heter-norrland/

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/globalisering

https://www.migrationsverket.se/download/18.585
fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3
%B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf

http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/
DEEFD84A822ED502C1257FA3004800B1/$FILE/
Beskrivning%20Bodens%20Befolkning%20och%20
Befolkningsutveckling%202015.pdf

https://globalarkivet.se/sites/default/files/
documents/2009/fv_0109_afarerna.pdf

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Eritrea/

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien/

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Afghanistan

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/
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http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-
och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.
aspx

https://www.sametinget.se/samer

http://books.google.se/books?id=SrfJCwAAQBAJ&pg
=PT36&lpg=PT36&dq=samers+r%C3%A4tt+att+byg
ga+hus&source=bl&ots=6UoiHEzn-Q&sig=WR76wsT
uyCEgmQ4abWyvuGUDAKM&hl=sv&sa=X&ved=0a
hUKEwiR_cW3xabSAhVE2CwKHXaRDF0Q6AEIMDA
E#v=onepage&q=samers%20r%C3%A4tt%20att%20
bygga%20hus&f=false

http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-
till-invandring

http://tornedalingar.se/vad-ar-sa-speciellt-med-
tornedalen/ 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/
Kommuner/Om-asylsokande.html

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/
Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn.
html

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/
Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/
Anvisningskommun.html

http://www.movingschool.eu/allgemein/integration-3/

http://www.movingschool.eu/about-us/

http://flyktingarlund.se/about-us/

http://flyktingarlund.se/activities/

http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/
allaktivitetshuset.html
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http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/
allaktivitetshuset/boka-och-hyr-lokal.html

http://www.sundbyberg.se/download/18.
dc29bf81578fc73e331288/1475588272695/
Principer_taxor_uthyrning_lokaler_+Allaktivitetshuset_
SBG.pdf

http://www.dharavibiennale.com/colourbox/

https://en.wikipedia.org/wiki/Dharavi

http://www.snehamumbai.org/

http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/
Stadsomradesforvaltningar/Stadsomradesforvaltning-
Soder/Motesplatser/Allaktivitetshusen.html

http://xn--hjlporganisationer-mtb.org/
hjalporganisationer-a-o/

http://www.sv.se/

http://suncalc.net/

http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkartan.
html

https://portal.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/3a15cf4
b5edc95b0c1257ee60027d37b/$FILE/Vision%20
Boden%20150907_redigerad.pdf
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BILDER

http://a3.res.cloudinary.com/dumrsasw1/image/
upload/c_fit/v1471941445/Trevligt-Folk-Deluxe-
Bild_sndzj2.jpg 

https://www.svtstatic.se/image-cms/
svtse/1441212271/nyheter/lokalt/norrbotten/
article3412353.svt/alternates/large/norrbotten1-jpg

https://www.facebook.com/420700824641767/
photos/a.1030836243628219.1073741862.420700
824641767/1030836480294862/?type=3&theater

http://flyktingarlund.se/wp-content/
uploads/2016/09/flyktingar-lund-swedish-training-
header.jpg

http://malmo.se/images/18.5a4985371574d2c19f83
5912/1491300106984/Hermodsdalsskolan_554.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/b/bb/Allaktivitetshuset%2C_Sundbyberg.
JPG/250px-Allaktivitetshuset%2C_Sundbyberg.JPG

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c155636c-f8e
5-4036-8122-53760a89332d/okAll%C3%A9g%C3%
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TACK

Till de som har ställt upp på intervjuer och 
hjälpt mig med underlag för arbetet:

Till handledare och examinator för hjälp 
och vägledning under processens gång: 

Till familj och vänner som alltid finns 
där och ger mig stöttning, motivation, 
engagemang, inspiration, peppning och 
glädje

Migrationsverket i Boden

Luleå kommuns Socialförvaltning
(avdelningen för ensamkommande barn och unga)

Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor.

Handledare Laura Liuke

Examinator Catharina Sternudd
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