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SAMMANFATTNING
Syftet med examensarbetet är att studera och analysera hur möten mellan 

olika människor och livsstilar sker på offentliga plaster och stråk i centrala 
Malmö. 

Examensarbetet belyser begreppen offentligt rum, möten, livsstil, identitet 
och försöker ge svar på varför det är viktigt att människor med olika bakgrund 
och kultur möts, och vad det kan få för konsekvenser om möten inte sker, samt 
hur stadens offentliga rum kan utformas för att gynna sådana möten.

Examensarbetet baseras på litteraturstudier samt egna betraktelser 
och iakttagelser vid besök i Malmö. Arbetet inleds med en kortfattad 
beskrivning om industristaden Malmös förvandlig till kunskapsstad. Därefter 
följer en utveckling av teorier och begrepp kring möten, livsstil och rum. 
Vidare följer beskrivningar och analyser av två centrala områden i Malmö; 
Ribersborgsstranden - Västra hamnen - Stapelbäddsparken (område A) och 
Stortorget - Lilla torg - Gustav Adolfs torg – Möllevångstorget - samt stråket 
mellan dessa platser (område B). För att analysera dessa platser och stråk i Malmö 
har jag använt mig av Jan Gehls teorier om rummets form och aktiviteter. Jag 
har även försökt iaktta vilka människor, livsstilar som attraheras av de olika 
platserna. Varje områdesstudie avslutas med en sammanfattande kommentar. 

 I den avslutande delen av arbetet förs en diskussion om sambandet mellan 
rum-funktion-aktivitet-människa. Stadens varierade utbud av funktioner och 
aktiviteter lockar olika människor. Rum av olika form och storlek skapar olika 
förutsättningar för vilka funktioner som kommer att finnas där och således 
också vilken typ av aktivitet som kommer äga rum.
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1  INLEDNING
1.1 Bakgrund

Malmö är på väg in i en ny situation. Staden förändras, den är 
befolkningsmässigt ung och ständigt i rörelse från att ha varit en traditionell 
industristad till att bli något nytt. Stadens läge är attraktivt – mitt i 
Öresundsregionen och nära Köpenhamn, porten till kontinenten. Gatorna 
förändras - butiker, caféer, krogar, teatrar, sportarenor - allt påverkas och 
påverkar. Malmö har idag ca 280 000 invånare. Många av de nyinflyttade är 
ungdomar från grannkommunerna och människor som har kommit från andra 
länder, både i Europa och övriga världen. Nästan 40% av Malmöborna har 
sina rötter utanför Sverige. Allt bidrar till mångfald vilket också har blivit en 
del av stadens profil (Malmö Stad, Elektronisk).

Trots den positiva andan och sin tydliga profil är Malmö förknippat med 
segregation. Malmös politiska ledning är medveten om problemen och jobbar 
med flera strategier för att ”bygga broar”. En strategi är hur det offentliga 
rummet kan fungera som ”brobyggare” mellan olika människor och livsstilar. 
Här kan möten av olika slag ske mellan människor med olika bakgrund, ålder 
och livsstil. Genom möte med ”den andre” ökar förståelsen för dem som 
är olika oss själva. För att det ska kunna ske ställs det krav på de offentliga 
rummen och stråkens utformning samt funktioners placering i staden. 

1.2 Problemformulering
Stadsbyggnadsmönstret leder till rörelsemönster, som leder till möten. För 

att vi ska kunna mötas krävs fysiska platser och ytor att röra sig och mötas på. 
I staden utgörs dessa mötesplaster av det offentliga rummet, våra gator, parker 
och torg, rum och mellanrum. 

Idag är det allt vanligare att vissa delar av staden tematiseras och innehåller 
endast en primär funktion. Förr låg handel och kultur intill varandra, idag 
söker man sig till en speciell plats för att ta en öl med människor med en viss 
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livsstil och handlar gör man utanför staden. Även där vi bor är ”tematiserat”, 
har en viss stämpel. Vi går från mångfald till enfald. Möten med ”den andre” i 
vår vardag blir allt färre och svårare och känslan av ”vi och dom” blir starkare. 

Allt kan inte planeras - hur saker och ting ska ske och hur folk ska bete 
sig. Men planeraren kan sätta ramarna i och med utformningen, ge tillåtelse 
eller förbjuda. Med det menar jag att det finns en koppling mellan rummets 
utformning och hur vi använder och förhåller oss till det.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att studera och analysera hur möten mellan 

olika människor och livsstilar sker på offentliga plaster och stråk i centrala 
Malmö. Syftet är också att ge en teoretisk bakgrund och diskussion kring 
begrepp som möten, livsstil, mångkultur och offentliga platser. Slutligen har 
jag för avsikt att ge förslag på hur offentliga rum kan utformas för att främja 
möten. 

1.4 Frågeställningar
För att analysera stadens offentliga platser och stråk samt hur de människor 

som rör sig där möts har jag valt att begränsa mig till ett antal frågeställningar:
Hur har Malmös utveckling från traditionell industristad till kunskapsstad 

påverkat det offentliga rummet?
Varför är det viktigt med möten och att möta andra som inte är som en 

själv? Vad får det för konsekvenser om vi inte gör det? 
Hur kan offentliga rum som gynnar möten mellan olika livsstilar och 

kulturer utformas? 
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1.5 Metod och upplägg
Examensarbetet är uppdelat i olika delar där det inledande avsnittet 

behandlar frågeställningarna på ett teoretiskt plan. Litteraturstudier har gjorts 
för att bygga upp en teoretisk grund att stå på.

Litteratur gällande Malmös historia och utveckling består bland annat 
av Sociala värden i olika sociala världar (Stigendal 1999) och Inne och ute i 
Malmö, Studier av urbana förändringsprocesser (2008). Vidare använder jag 
mig av Storstadens omvandlingar (Sernhede & Johansson 2006), Plats som 
produkt (Ek & Hultman 2006), Möten i Malmö (Malmö stad, 2007). Litteratur 
gällande livsstil och urbanitet använder jag mig exempelvis av Spel på ytan 
(Mörck 1998) och Staden, våldet och tryggheten (Lidskog 2006).

Fas två i arbetet har bestått av en inventering och analysering av de fysiska 
platser i Malmö som jag har valt att studera (se Geografisk avgränsning). 
Inventeringen är gjord på plats i Malmö under olika tider på året, dock har jag 
begränsat mig till att vistas där under dagtid. Analysen av rummen består av 
dels hur plasterna är utformade rent fysiskt och dels min betraktelse av rummet, 
där den teoretiska delen har utgjort grunden, samt en avslutande reflektion.

I den avslutande och sista delen förs en diskussion kring resultatet av 
analyserna.
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1.6 Geografisk avgränsning
Examensarbetets andra del som rör en inventering och analys av offentliga 

rum i centrala Malmö avgränsas till följande områden:

A.  Ribersborgsstranden - Västra Hamnen - Stapelbäddsparken

B.  Stortorget - Lilla torg – Gustav Adolfs torg – Möllevångstorget och  
 stråket mellan dessa platser

Detta är två stråk där många människor vistas men av olika anledningar 
beroende på livsform och aktivitet. Därför är det intressant att studera hur 
dessa fungerar som mötesplatser och stråk samt på vilket sätt dessa områden 
ytterligare kan förstärkas som mötesplatser för olika grupper av Malmöbor.
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