
 

 

Målpunkter som verktyg för 
integration i staden 
 
Det har visat sig vara svårt/komplicerat att 
motverka boendesegregation i städer. Om 
antagande görs att det finns 
boendesegregation, hur kan då kommun/stat 
arbeta med integration utanför 
bostadsområdet? 
 
Bakgrund  
Genom stadsplanering och politiska 
interventioner har kommun och stat haft 
ambitioner att motverka och minska 
segregationen i svenska städer. De insatser som 
genomförts har i huvudsak utgått från utvalda 
bostadsområden. Det går inte härleda några 
bestående förändringar vad gäller 
boendesegregation från insatserna. Samtidigt har 
städer i Sverige och Europa blivit mer 
segregerade under de senaste årtionden1. 
 
Genom att flytta fokus från bostadsområde till 
offentligt tillgänglig plats, undersöks hur 
målpunkter i staden kan fungera integrerande, i 
jämförelse med stadens bostadsområden och 
stadsdelar. Målpunkter har potential att fungera 
integrerande i en stad oberoende av hur och var 
invånare väljer att bo - alltså oberoende av 
boendesegregation. 
 
Metod  
För att se hur invånare i Malmös olika stadsdelar 
rör sig och använder målpunkter i staden har en 
enkätundersökning genomförts på fem utvalda 
målpunkter i Malmö.  

● Triangelns köpcentrum 
● Mobilias köpcentrum 
● Malmö stadsbibliotek 

                                                
1 Lilja, E. Pemer, M. 2010. Boverket 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer
/dokument/2010/bilaga-1.pdf 

● Stapelbäddsparken 
● Folkets park 

Kvantitativ insamlad data över fördelningen av  
besökare på målpunkter jämförs vidare med 
fördelningen av invånare i Malmös stadsdelar. 
 
Resultat 
Vid jämförelse av data från invånare i 
stadsdelarna med data över besökarna på 
målpunkterna ser vi att de offentligt tillgängliga 
platserna delas av besökare från alla stadsdelar. 
Ett visst avståndsberoende föreligger vilket syns 
tydligast för de platser som har liknande 
funktioner i andra delar av staden. Detta är 
tydligast vid Folkets Park som besökts tidigt på 
säsongen och fungerade främst som lekplats, 
målpunkten domineras av besökare från den 
stadsdel som Folkets Park är belägen i.  
 
Fördelningen mellan olika inkomstgrupper eller 
befolkningsgrupper utifrån födelseregion (i 
stadsdelar) påverkar inte hur målpunkter i staden 
besöks. Målpunkterna delas därmed av besökare 
från olika delar av staden samt att fördelningen 
utifrån inkomst och födelseregion skiljer sig 
mellan målpunkt och stadsdel. 
 
Diskussion  
Denna studie bör ses som en pilotstudie över hur 
målpunkter kan fungera integrerande i en stad. 
Främst undersöks kvantitativ data. Utifrån datan 
som samlats in har det kunnat påvisas att invånare 
i stort delar olika mötesplatser men kan 
fortfarande finnas mindre områden i stadsdelarna 
som inte besöker mötesplatserna, vilket hade 
varit intressant att undersöka med mindre 
områden. 
 
Slutsats 
Invånare i staden delar offentligt tillgängliga 
målpunkter över stadsdelar, inkomst- och 



 

 

etnicitetsgrupper (efter födelseregion). Det visar 
att målpunkter kan fungera integrerande, även i 
en stad med segregerade bostadsområden.   
Det är viktigt att ta hänsyn till avstånd, funktion 
och kvalitet av målpunkten vid planering av dessa 
platser, detta för att platsen ska delas mellan olika 
grupper. 


