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I Abstract 
English title:  Meeting Places as a tool to integrate – a case study of meetings in the area Fisksätra-

Saltsjöbaden  

Degree Project in Urban and Regional Planning 

Master Thesis in Sustainable Urban Planning and Design 

KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm 

Supervisor: Tigran Haas  

Examinar: Maria Håkansson  

Date: Febrary 2015 

 

Residential segregation has grown more intense over the years within Sweden and is nowadays a hot 

topic on the political agenda. A lot of residential areas are today characterized by a homogeneous 

social structure in the matter of socioeconomic situation, ethnicity and demography. This study aims 

to study how places for meetings can be used as a tool, to further integrate segregated groups in an 

area of residential segregation. The aim is more specific to study how the local context, in form of the 

urban form, but also the non-spatial context, affects how social integration takes form. A case study 

of residential segregation is used to answer these questions and to further gain a better 

understanding of the relationship between the local context and social structures and interactions 

within the area. An inventory of important places for meetings takes place in the case study, by using 

methods such as surveys and interviews. Performed interviews will also aim to create a better 

understanding of the social and cultural context of the studied area. The result of the case study is 

proving that the social and cultural context, but also the urban form, creates substantial differences, 

in question of social structures and behaviours. The concluding remarks of the study is stressing the 

importance of thorough study of the local context, to further understand how meeting places can be 

better planned, to function as a tool for integration in an area of residential segregation.          
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II Sammanfattning 
Mötesplatser som verktyg för integration – en fallstudie gällande möten i området Fisksätra-

Saltsjöbaden 

Examensarbete inom urban och regional planering 

Masterprogrammet Hållbar stadsplanering och stadsutformning 

KTH, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm 

Handledare: Tigran Haas 

Examinator: Maria Håkansson  

Datum: Februari 2015  

 

Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på 

den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga 

socioekonomi, etnicitet och demografi. Denna studie undersöker hur mötesplatser kan användas 

som verktyg, för att uppnå en ökad integration mellan olika grupper i ett område som är 

karaktäriserat utav bostadssegregation. Mer specifikt studeras hur den lokala kontexten i form utav 

den fysiska miljön, samt den icke-spatiala kontexten, påverkar hur social interaktion och möten tar 

form. För att besvara detta studeras ett fall karaktäriserat utav bostadssegregation, för att närmre ge 

en ökad förståelse för hur den lokala kontexten påverkar de sociala interaktioner och möten som tar 

form inom området. I fallstudien utförs en inventering av betydande mötesplatser, genom metoder 

såsom intervjuer och enkätundersökningar besvarade utav de boende inom området. Genomförda 

intervjuer ämnar även till att skapa en förståelse för den sociala samt kulturella kontext som området 

verkar i. Resultatet av fallstudien visar att ett områdes lokala fysiska samt sociala och kulturella 

kontext, ger upphov till kraftigt skilda sociala beteenden och därmed även starkt skilda sociala 

strukturer och upphov till möten. Slutsatsen är vidare att den lokala kontexten noggrant måste 

studeras för att vidare förstå hur mötesplatser inom ett bostadssegregerat område bör utvecklas, för 

att effektivt fungera som ett verktyg för integration.   
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III Förord 
Processen med att genomföra detta arbete har varit en spännande resa och genererat många nya 

kunskaper, frågor och diskussioner. Tack till Carl, familj och vänner för hejarropen. Jag skulle vilja 

tacka min handledare Tigran Haas för ett positivt stöd och guidning genom processen. Jag vill även 

tacka Tigran för möjligheten att bidra med mitt arbete till forskningsprojektet Urban Form and 

Human Behavior. Dessutom vill jag tacka Ax:son Johnson Stiftelse för stöd att genomföra 

examensarbetet. Vidare vill jag tacka Emma Färje Jones och Lena Nordenlöw på Nacka kommun för 

stöd och hjälp genom processen. De människor som kanske framförallt har bidragit med inspiration 

och intresse för ämnet är alla de människor jag har mött under processen inom Fisksätra och 

Saltsjöbaden. Jag vill skicka ett stort tack till alla de människor som har ställt upp med sin tid och 

lokalkunskap och hjälpt till att skapa en nyanserad bild av området. Intervjuerna har varit otroligt 

berikande, inte bara för studien, utan även på ett personligt plan, extra tack till alla er! Varje möte på 

platsen har varit berikande och jag har fått en otrolig respekt för alla de perspektiv och synsätt som 

kan samsas på en och samma geografiska plats. Detta tar jag med mig som inspirationskälla i 

framtida arbetsliv. Min förhoppning är att staden ska generera fler möten mellan människor med 

olika bakgrunder och därmed bidra till ett mer tolerant samhälle, öppet för olikheter.   
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I Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Den fysiska miljöns struktur är planerad i ett sammanhang och utefter den rådande tidens 

förutsättningar och sociala strukturer. Över tid så förändras den sociala strukturen i samhället i form 

av bland annat demografiska förändringar, förändringar i livsstilar, kulturell sammansättning och 

könsstrukturer. Med andra ord förändras den sociala, samt kulturella kontexten över tid. Detta kan 

skapa komplikationer, då den fysiska miljön inte alltid är förenlig med de nya förutsättningarna.  Idag 

står Sverige inför ett allt mer kulturellt och etniskt heterogent samhälle och ett samhälle som blir 

alltmer karaktäriserat av diversitet och mångfald. Planeringen utav den fysiska miljön måste därför 

anpassas, inte enbart i fråga om nybyggda områden, utan även i fråga om utveckling av den befintliga 

fysiska miljön för att möta de sociala samt kulturella förutsättningarna som råder idag. I ett samhälle 

karaktäriserat utav mångfald och social diversitet ökar kraven på medvetenhet kring hur staden ska 

kunna dra fördel av detta, samtidigt som minimera potentiella svårigheter det medför.   

I en värld av globalisering, urbanisering, flexibel arbetskraft, migration och miljöproblem så kommer 

fattigdom och andra globala problem i allt större utsträckning att påverka Sverige (Palmer & Nitch 

2014). Migration är idag ett globalt fenomen, där människor förflyttar sig mellan landsbygd och stad 

och mellan olika länder. Den svenska staden måste idag sättas i en global kontext där världens 

påverkan inte går att förbise. I ett land där allt fler områden, stadsdelar och städer karaktäriseras av 

kulturell heterogenitet blir frågor om integration och mångfald allt viktigare faktorer att ta hänsyn 

till. Detta inte minst när det gäller städers uppbyggnad och utveckling.  

Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren (Bråmå 2006) och därmed 

hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social 

sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. Segregerade områden associeras ofta 

med miljonprojektsområden och områden med en låg socioekonomisk standard, ofta med en hög 

koncentration av annan etnisk sammansättning än svensk. Dessa typer av områden karaktäriseras 

ofta utav olika former av sociala problem såsom arbetslöshet, våldsbrott och trångboddhet. På grund 

av detta så finns det en stor efterfrågan på effektiva tillgångagångssätt för att lösa problem kopplade 

till segregation. Sociala problem går även att återfinnas i områden med en homogen 

befolkningssammansättning, som karaktäriseras utav en hög socioekonomisk situation. I dagens 

sammankopplade och komplexa samhälle så kan problem inom ett område inte isoleras geografiskt, 

utan påverkar oundvikligen staden och samhället i sin helhet på olika nivåer. På grund av detta kan 

inte segregation ses som en isolerad företeelse, utan kräver ingrepp ur ett större perspektiv. I den 

svenska kontexten så handlar integration oftast om att integrera minoritetsgrupper i samhället. 

Martinsson (2005) beskriver att när integration tas upp i policydokument och politiska sammanhang, 

så är det relaterat till att tillgängliggöra rättigheter och valmöjligheter, mer än att få 

minoritetsgrupper att bli mer som majoriteten. Med andra ord så handlar inte integration om att 

homogenisera befolkningen utan snarare att möjliggöra för samexistens av en befolkning 

karaktäriserad utav social diversitet.  

Framför allt har åtgärder för att främja integration handlat om arbete och skola, men även fysisk 

planering och design är instrument för att motverka segregation. Många teorier diskuterar hur nya 

bostadsområden kan planeras för skapa en större social diversitet, vilka förespråkar bland annat en 

variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och bostäders kostnad (RKT 2006). Det framhålls 

dock att det är lättare och billigare att bygga enligt dessa principer i nybyggnad av ett område än att 
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komplettera och rätta till i efterhand (RKT 2006). Även om nya områden planeras och bebyggs, så 

kommer fortfarande majoriteten av den byggda fysiska miljön att bestå utav det redan bebyggda 

beståndet. På grund av detta är det även av stor vikt att studera hur segregation kan motverkas i 

redan befintliga områden. Även i dessa fall kan bostadsområdet kompletteras för att uppnå en mer 

diversifierad bostadsstruktur och lägenhetsfördelning. Bättre kontaktmöjligheter kan även skapas 

mellan det segregerade området och andra delar av staden. En del teoretiker, såsom Ann Legeby, 

argumenterar för att segregation inte borde diskuteras utefter vart människor bor, det väsentliga är 

istället vart människor möts, samt vart social interaktion sker i det vardagliga livet. Något som lyfts 

fram kunna gynna integration är goda mötesplatser (Lilja & Pemer 2010). Ur detta perspektiv så är 

mötesplatser intressanta att studera inom ett område som redan är präglat av segregation. Tunström 

et al. (2010) beskriver att en av stadens viktigaste funktioner är, och har alltid varit, att fungera som 

en mötesplats. Mötesplatser är av stor vikt för en stads utveckling och behovet av attraktiva 

mötesplatser har på senaste år betonats allt mer (Tunström et al. 2010). Vart mötesplatser är 

förlagda och hur de används påverkar vart social interaktion och möten sker, samt mellan vilka 

grupper. Vilka grupper som möts på platsen är även beroende av den sociala och kulturella 

kontexten. Det är intressant att studera hur strukturen av mötesplatser i ett område är uppbyggd, för 

att vidare få en ökad förståelse för hur, när, var social interaktion och sker i ett område. Genom att 

även studera vilka grupper eller individer som använder mötesplatserna i fråga, samt hur mönstret av 

dessa är utformat, så kan en förståelse genereras över var, när och hur grupper eller individer 

integreras. Genom att även studera den sociala och kulturella kontexten, samt hur denna samverkar 

med hur mötesplatserna används, kan kunskap genereras om hur en ökad integration kan ske utefter 

den lokala kontexten.  

Den fysiska planeringen måste se till att utvecklas för att bättre tackla de utmaningar som städer står 

för idag ifråga om segregation, isolering och utanförskap, för att vidare möjliggöra för en bättre 

jämlikhet, motståndighet och livskraftighet. För att realisera detta behövs fördjupade kunskaper om 

segregationsprocessen samt hur vi skapar mer integrerade bostadsområden och platser där 

människor möts och samverkar. Mycket forskning idag är fokuserad på hur bostadssegregation ska 

behandlas. Mer kunskap behövs även för att bättre förstå hur möten och social interaktion kan 

främjas för att bidra till integration mellan olika grupper i redan segregerade områden. Bättre 

kunskap behövs även för att förstå sambandet mellan den fysiska miljön och sociala beteenden i 

fråga om social interaktion och möten mellan människor.  

Många inflytelserika teoretiker inom stadsplanering, såsom Jane Jacobs och Jan Gehl har betonat det 

inflytande den fysiska miljön har på sociala beteenden och sociala nätverk. Gehl och Svarre (2013) 

beskriver att även kultur, finansiella resurser, ålder, kön och många andra faktorer, påverkar hur 

människor beter sig och använder det offentliga rummet. Detta gör det svårt att förutse hur individer 

och grupper kommer agera på förändringar i staden och gör det även svårt att inkorporera kunskap 

om sociala beteenden i stadsplanering och design av offentliga rum. Social interaktion och möten 

mellan människor kan alltså även vara kopplad till andra faktorer än de spatiala, såsom den sociala 

och kulturella kontexten. I ett socialt heterogent samhälle behövs därför även en ökad förståelse för 

hur sociala beteenden är kopplade till olika grupper beroende på etnicitet, socio-ekonomi och 

demografi, samt hur den sociala sammansättning inom ett område är relaterad till hur möten och 

social interaktion tar form. Denna fördjupade förståelse behövs för att skapa mötesplatser som på 

ett medvetet sätt bidrar till integration mellan olika grupper, och därmed även möjliggör för en 

minskad negativ samhällseffekt genererad utav dagens bostadssegregation.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Hur sociala beteenden beror på den lokala kontexten i fråga om fysisk kontext, samt platsens 

sociokulturella kontext är vad som kommer att behandlas i denna studie. Studien ämnar att studera 

hur mötesplatser kan användas som verktyg, för att uppnå en ökad integration mellan olika grupper i 

ett område som är karaktäriserat utav bostadssegregation. Mer specifikt ämnar studien att besvara 

hur den lokala kontexten i form utav den fysiska miljön, samt den icke-spatiala kontexten, påverkar 

hur social interaktion och möten tar form inom ett bostadssegregerat område. Syftet är därför vidare 

att studera ett fall karaktäriserat utav bostadssegregation, för att närmre ge en ökad förståelse kring 

hur den lokala kontexten påverkar de sociala interaktioner och möten som tar form inom området. 

Studien kan förhoppningsvis ge ökade förståelse för hur mötesplatser kan anpassas utefter den 

lokala kontexten för att möjliggöra för en ökad social integration inom bostadssegregerade områden. 

Det fall som här kommer att studeras är kommundelen Fisksätra-Saltsjöbaden inom Nacka kommun i 

Stockholms län. Området består utav de två delområdena Saltsjöbaden och Fisksätra som är 

segregerade i relation till varandra i fråga om etnicitet, socioekonomi och demografi.  

Frågeställningen studien ämnar att besvara består utav en fråga samt två underfrågor som används 

för att besvara huvudfrågan.  

 Hur kan mötesplatser fungera som verktyg för att uppnå en ökad integration i ett område 

karaktäriserat utav bostadssegregation? 

o Hur påverkar den fysiska kontexten och mer specifikt strukturen av mötesplatser, 

hur, var och när möten tar form?  

o Hur påverkar den sociokulturella kontexten hur, var och när möten tar form? 

1.3 Metod 

1.3.1 Inflytelserika bakomliggande teorier  
För att besvara frågeställningen har ett antal bakomliggande teorier används. Dessa presenteras i 

kapitel 2 och ämnar till att reda ut berörda begrepp samt att kartlägga de teorier kan användas för 

att besvara frågeställningen. De bakomliggande teorier som presenteras i denna studie omfattar 

teorier och begreppsbeskrivning av segregation, integration och diversitet. De innefattar även teorier 

om mötesplatser, samt hur dessa kan användas som ett verktyg i arbete med integration. I studien 

presenteras även teorier om den fysiska miljöns påverkan på sociala beteenden samt hur människor 

möts. Nedan presenteras de källor som varit mest inflytelserika i studiens teoretiska kapitel, kapitel 

2. Dessa källor har identifierats med hjälp utav litteratursökningar.     

 Emily Talen argumenterar i boken Design for Diversity (2012) för att en bra urban form kan 

skapa en diversitet och studerar i boken vad en ”bra urban form” är om detta ska uppnås. 

Talen fokuserar på vad hon kallar ”place diversity”, vilket beskrivs vara ett fenomen där en 

diversitet av människor i fråga om inkomstnivå, etnicitet, ålder och familjesituation, delar på 

samma bostadsområde. Talen förespråkar en urban form som underlättar för social 

interaktion. Denna källa har varit mycket inflytelserik för studien.  

 I boken Democracy and Public Space argumenterar Parkinson (2012) för den fysiska platsens 

betydelse för demokratin och argumenterar för att tillgängligheten till platser för 

demokratiska uttryck är hotad. Denna källa är använd för att ge en ökad förståelse kring 

mötesplatsers betydelse.  

 Tunström et al. (2010) har skrivit en rapport Mötesplatser i Stockholmsregionen, framtagen 

åt Regionplanekontoret, i syfte att visa bostadsförsörjningens möjligheter till att lösa 
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problemet med boendesegregation. Denna skrift ligger till grund för den typologi av 

mötesplatser som används i denna studie och är i övrigt en mycket inflytelserik källa.  

1.3.2 Fallstudien Fisksätra-Saltsjöbaden  
Palmer och Nitsch (2014) betonar vikten av att titta på det lokalas kod och beskriver vidare att vi kan 

lära oss utifrån lokal kunskap genom att lyfta den till ett globalt perspektiv och inte tvärtom. Istället 

för att söka efter den gemensamma nämnaren mellan olika platser, bör vi se att varje plats är unik 

men att vi av denna kan dra lärdomar (Palmer & Nitsch 2014). I och med denna fallstudie ämnar jag 

att göra just detta; studera en plats lokalt för att därav kunna använda denna lokala kunskap för att 

generera en ökad generell förståelse för ett fenomen. Genom att studera förhållandet mellan fysisk 

form, kulturell och social kontext samt sociala beteenden i fråga om möten och social interaktion, 

hoppas jag kunna bidra till en förståelse för hur integration mellan Fisksätra och Saltsjöbaden 

fungerar. Jag hoppas att denna studie ska bidra med förståelse kring hur de lokala förhållandena 

påverkar möjligheterna till integration mellan olika sociala grupper inom områden med en 

segregerad struktur. Jag hoppas även att denna kunskap ska kunna influera andra 

integrationsarbeten.  

Fallet som arbetet ämnar att studera är de två angränsande områdena Fisksätra och Saltsjöbaden i 

kommundelen Fisksätra-Saltsjöbaden i Nacka kommun. Detta val av studieobjekt har dels bakgrund i 

min personliga koppling till området och dels i de två områdenas säregna förutsättningar. Min 

personliga koppling till områdena grundar sig i att jag under arbetsprocessen har arbetat på Nacka 

kommuns och på så vis kommit i kontakt med området i och med mitt arbete och på så sätt skapat 

ett intresse för området. Nacka kommun har under flera år arbetat med att ta ett samlat grepp på 

Fisksätras framtid genom att ta fram riktlinjer för kommande planering av området. 2013 antogs ett 

detaljplaneprogram för Fisksätra och under 2014 har ett arbete påbörjats med att ta fram ett 

motsvarande program för Saltsjöbadens centrum. Med andra ord så pågår idag ett arbete med att 

utreda hur de två områdena ska planeras och utvecklas framöver, vilket gör områdena intressanta att 

studera. Det finns även från kommunens sida ett intresse i att utreda hur kopplingarna mellan 

Fisksätras och Saltsjöbadens kan förbättras. I och med min personliga relation till Nacka kommun och 

det arbete som bedrivs på kommunens planenhet så har jag fått inblick i de utmaningar Fisksätra och 

Saltsjöbaden står för idag, samt de möjligheter som finns till förändring i och med de pågående 

arbetena med planering av områdena.  

När det kommer till frågor om den fysiska miljöns uppbyggnad, möten av människor och integration 

är Fisksätra-Saltsjöbaden även ett intressant fall att studera på grund av de två områdenas 

uppbyggnad och fysiska närhet. Dels är de två områdena goda representanter för två planeringsideal 

av olika karaktär och dels representerar de två områden olika sociala, ekonomiska och demografiska 

strukturer. Fisksätra och Saltsjöbaden har även ett säreget förhållande till varandra i och med 

områdenas fysiska närhet med ett promenadavstånd på cirka 10 minuter. Områdena har även 

ungefärligt motsvarande befolkningsmängder. Dessa förutsättningar gör Fisksätra-Saltsjöbaden till 

ett intressant fall att studera.  

1.3.3 Konceptuellt ramverk 
Fallstudien utförs för att ge underlag för en jämförande studie mellan de två områdena Fisksätra och 

Saltsjöbaden. Vad som även analyseras är hur dessa områden är relaterade och kopplade till 

varandra på ett fysiskt samt sociokulturellt plan. På grund av detta så kan ändå kommundelen 

Fisksätra-Saltsjöbaden sägas utgöra en fallstudie. I fallstudien sker en jämförande analys över den 

fysiska kontexten samt strukturen av mötesplatser. En jämförande studie sker även av den sociala 

och kulturella kontexten samt hur boende i de två delområdena möts och samverkar. En jämförande 
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analys sker slutligen mellan sociala beteenden i de två områdena ifråga om vart, hur och när 

människor möts. 

Genom att jämföra de två delområdena kan en ökad förståelse genereras för att besvara de två 

underfrågorna till frågeställningen, nämligen hur den lokala kontexten påverkar hur, var och när 

möten och social interaktion tar form, i fråga om fysisk kontext samt sociokulturell kontext. Den 

jämförande studien kan med andra ord sägas generera kunskap om hur den lokala kontexten 

påverkar hur möten tar form inom ett område. Detta resultat används sedan för att diskutera hur 

mötesplatser kan användas som ett verktyg för att uppnå en ökad integration mellan olika grupper.  

Den fysiska kontexten samt strukturen av mötesplatser i respektive delområde studeras för att bidra 

till en diskussion om hur denna kontext relaterar till sociala beteenden ifråga om möten. För att 

detta ska vara möjligt måste områdets fysiska struktur samt mötesplatser studeras. En 

mötesplatsinventering genomförs för att identifiera vart möten sker inom de två delområdena, vilka 

platser som används för detta, samt utav vilka grupper. Vidare kategoriseras dessa identifierande 

mötesplatser utefter en mötesplatstypologi för närmare förstå vilka typer av mötesplatser som finns i 

de två delområdena. En jämförande analys görs även av den sociokulturella kontexten som 

karaktäriserar delområdena för att en diskussion ska kunna föras om hur denna påverkar sociala 

beteenden ifråga om möten och social interaktion.   

Tabell 1 under nästa avsnitt visar vilka fenomen som studeras i fallstudien samt vilka metoder som 

används för att genomföra detta. Resultatet presenteras i kapitel 3. Under avsnittet Metoder i 

Fallstudien beskrivs dessa metoder mer ingående.  

Tabell 1. Relation mellan studerade fenomen i fallstudie och metod  

Fenomen som studeras i de två delområdena  Metod  

Den fysiska kontexten och strukturen av 
mötesplatser 

Arkivmaterial 
Enkätundersökning 
Observationer  

Det sociala, kulturella och ekonomiska 
kontexten 
 

Arkivmaterial 
Intervjuer 
 

Sociala beteenden och möten. Hur, var och när 
möts boende? 

Enkätundersökning 
Intervjuer  
Observationer  

 

Genom en ökad förståelse för hur de tre ingående fenomenen samverkar kan en ökad förståelse 

genereras över hur den fysiska miljön kan utvecklas för att uppnå fler möten mellan olika sociala 

grupper och på så sätt en ökad integration. Relationen dessa fenomen utgör ett konceptuellt 

ramverk som ligger till grund för studiens jämförande analys i kapitel 4. Genom att studera 

relationerna mellan de ingående fenomenen kan de två underfrågorna som besvaras som ligger till 

grund för studiens huvudsakliga frågeställning; hur kan mötesplatser fungera som verktyg för att 

uppnå en ökad integration i ett område karaktäriserat utav bostadssegregation? Genom att jämföra 

hur de lokala kontexterna i de två delområdena samspelar med vart, när och hur möten sker så kan 

en ökad kunskap genereras över hur mötesplatser fungerar som ett verktyg för att integrera olika 

grupper i ett bostadssegregerat område såsom Fisksätra-Saltsjöbaden samt i vilken grad detta kan 

utvecklas.  
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Figur 1: Konceptuellt ramverk för studien, grund för diskussionen i kapitel 4.   

1.3.4 Metoder i fallstudien  
Low et al. (2005) beskriver att det kan vara svårt att finna rätt metod för att studera människor på en 

plats, varför det är bra att förstå vilka tekniker som finns tillgängliga, samt vilka som fungerar bäst i 

en situation där olika platser ska studeras. I den här studien har valet av metoder försökts att 

användas och anpassats efter den specifika fallstudien och studiens syfte.  

Low et al. (2005) beskriver att när data ska samlas in för att få en ökad förståelse för hur människor 

använder ett område så bör de berördas behov, önskningar och sociala konflikter identifieras. Först 

undersöks den demografiska, sociala och kulturella aspekterna av de berörda och därefter används 

olika tekniker såsom enkäter och observationer för identifieringen av behov och önskningar. Det 

finns många olika metoder för att analysera en plats, Low et al. (2005, s.188-190) diskuterar en 

metod som kallas ”The REAP methodology” som går ut på att olika typer av data från olika källor 

trianguleras för att skapa en omfattande analys. De olika källor som Low et al. (2005) nämner som i 

olika stor utsträckning, används i denna studie är:  

 Historiska källor och arkivmaterial 

 Individuella intervjuer utförda med berörda i området. Denna teknik används här som 

enkäter som är utformade som ett kortare intervjublad 

 Intervjuer med experter 

 Observationer  

1.3.4.1 Historiska källor och arkivmaterial 
Inom denna kategori så används tidigare plandokument, fakta och kartor som omfattar det 

studerade området. Detta material syftar till att bidra till den bakgrund om fallstudien som behövs 

för att besvara studiens frågeställning. Materialet bidrar med en förståelse för den fysiska kontexten 

samt strukturen av mötesplatser inom det studerande området. Majoriteten utav dessa material är 

plandokument och utredningar framtagna av Nacka kommun, som det studerande området är 

beläget i. Information hämtas även från material framtaget av Fisksätra museum samt statistik från 

Statistiska centralbyrån. Informationen omfattar områdets historia, men främst information om 

befintliga förhållanden i fråga om exempelvis den fysiska miljöns uppbyggnad samt demografi.  

1.3.4.2 Individuella intervjuer/enkätundersökning 
För att inhämta kunskap om de boendes sociala beteenden så utförs i denna studie en 

enkätundersökning i respektive delområde i form av ett kortare intervjublad. Syftet med 

Sociala 
beteenden/Möten

Sociokulturell 
kontext

Fysisk 
kontext/Struktur av 

mötesplatser
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enkätundersökningarna är att skapa ett underlag för mötesplatsidentifieringen och vidare en 

mötesplatstypologi i studien. Enkätundersökningen ämnar att samla in kvantitativ data, för att skapa 

en förståelse över hur de två centrumen fungerar som mötesplatser, samt vilka grupper som 

använder platsen samt andra mötesplatser inom området.  

Utifrån observationer och annat underlag så har Fisksätras centrum samt Saltsjöbadens centrum 

identifierats vara de mest frekvent besökta platserna i fallstudien, samt inneha störst variation utav 

demografiska grupper. Därför har dessa platser identifierats vara mest lämpliga som utgångspunkt 

för enkätundersökningen. Detta har även bedömts lämpligt då de två centrumen utgör bra 

möjligheter till en jämförande analys, då de fungerar som centrum för de två respektive 

delområdena samt att platserna har en liknande karaktär. Det ska dock poängteras att alla boende i 

Fisksätra och Saltsjöbaden inte antas använda dessa platser och att den svarsfrekvens som 

genererats därför inte ska ses som representativ för områdena i stort. Enkätundersökning, utformad 

som ett kortare intervjublad, återfinns i Appendix A. Förutom att samla in data om subjektiva 

upplevelser av platsen, så ämnar undersökningen även att undersöka vilka andra platser i området 

som de responderande använder och besöker. 

Den första delen av enkätundersökningen har utförts i Fisksätra centrum under dagtid måndagen 

den 6 oktober, lördagen den 11 oktober samt söndagen den 12 oktober. Den andra delen av 

enkätundersökningen har utförts i Saltsjöbadens centrum lördagen den 25 oktober, samt söndagen 

den 26 oktober. De responderade valdes ut slumpvis inom olika delar av centrumet. Det ska 

poängteras att valet av dagar för utförandet av studien har påverkat resultatet. Anledningen till att 

ingen undersökning har skett under vardagar i Saltsjöbadens centrum är att centrumet har en mycket 

homogen demografisk sammansättning under vardagar samt att besöksfrekvensen dessutom är 

relativt låg generellt. Detta val har påverkat det genererade resultatet. På grund av det begränsade 

antalet responderande så har det bedömts viktigare att dessa har haft en heterogen sammansättning 

ifråga om ålder och kön än att de motsvarar platsens egentliga sociala sammansättning. Bakgrunden 

till detta är att det även har varit viktigt att skapa en ökad förståelse över hur samtliga 

representerade grupper inom Saltsjöbaden använder områdets mötesplatser. Trots dessa 

avvägningar samt begränsningar så kan det insamlade materialet ge en bild över hur de två 

centrumen fungerar som mötesplatser, ge en indikation över hur de boende använder området i 

stort samt vart möten och social interaktion sker. De responderade i de två genomförda 

enkätundersökningarna är runt 100 stycken. Detta antal har bedömts vara tillräckligt för att skapa ett 

tillräckligt kvantitativt underlag för studien och vidare ge en översiktlig bild över vart möten i 

området sker, av vilka anledningar och sociala motiv som ligger bakom ett besök på platsen.  

1.3.4.3 Intervjuer med experter/nyckelpersoner 
Low et al. (2005) beskriver att intervjuer med experter genomförs med individer som är identifierade 

att ha en speciell expertis för att kommentera platsen och dess användare, såsom ägare av butiker 

eller lärare i den lokala skolan. Dessa intervjuer genererar främst den sociokulturella kontexten i de 

två delområdena vilket är av vikt för att förstå den lokala kontextens påverkan på sociala beteenden 

och var, när, hur möten sker. Kvale (2008) beskriver att intervjuer kan bidra med ny kunskap inom ett 

område och inspirera till nya tolkningar av ett välkänt fenomen. En kvalitativ intervju utforskar en 

subjektiv syn av ett fenomen, en subjektiv erfarenhet, eller tolkning och vidgar på så sätt kunskapen i 

fråga om det studerade objektet eller fenomenet. Intervjuer genomförs ofta i fallstudier (Kvale 

2008). 

I denna studie har 9 stycken intervjuer genomförts med personer som representerar någon av de 

mötesplatser som genom det övriga empiriska materialet har identifierats vara betydande inom 

området för fallstudien. Vilka mötesplatser som valts ut är grundat sig på data insamlad från 
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planeringsunderlag samt data från enkätundersökningarna. Intervjuer har genomförts med personer 

som har identifierats inneha en nyckelroll i mötesplatsens verksamhet eller funktion, alternativt 

personer med en nyckelroll i området i stort. Många av de personer som intervjuats har även 

identifierats ha en viktig roll eller lång erfarenhet inom området för fallstudien och i dessa fall så har 

även frågor anpassats för att bidra med en mer översiktlig bild av den sociokulturella kontexten i 

området. Denna kvalitativa data har ämnat att tillföra en mer djuplodande analys över sociala 

beteenden i området och möten på den specifika mötesplatsen, samt området i stort. Intervjuerna 

har även genererat kunskap om attityder, identiteter andra subjektiva analyser av de två områdena. 

Intervjuerna spelades in och var cirka en timma långa. Samtliga intervjuer, utom en, utfördes i 

Fisksätra eller Saltsjöbaden, på respektive plats som den intervjuade har expertis inom. Intervjuerna 

genomfördes dagtid under oktober och november 2014.  

Intervjuerna är genomförda semistrukturerade, eftersom att denna form av intervjuteknik ämnar till 

att försöka förstå det vardagliga livet, eller ett fenomen utifrån subjektets egna perspektiv (Kvale 

2008). Den responderande har tillåtits beskriva situationer från sitt perspektiv, med egna ord. 

Intervjufrågorna har inte lämnats ut i förväg och intervjuerna har genomförts som ett öppet samtal 

där den intervjuades svar har lett intervjun vidare i olika riktningar, med olika stickspår, beroende på 

de svar och diskussioner som har uppstått. Frågor har ställts angående den specifika verksamheten 

eller platsens funktion som mötesplatser. Frågor har även ställts angående övriga platser för möten 

inom området, samt hur integrationen av grupper från de två områdena fungerar i dagsläget. De 

frågor som legat till grund för intervjuerna återfinns i Appendix B, även om dessa inte har följts strikt, 

utan istället varit vägledande för det öppna samtalet. Den kunskap som ämnats att inhämtas i och 

med de genomförda intervjuerna, har varit dels utforskande, i den mån att ny information har sökts 

om mötesplatser i området och nya perspektiv sökts på hur de två delområdena samverkar och 

förhåller sig till varandra. Intervjuerna har även ämnat att insamla subjektiv kunskap, för att med ett 

induktivt förhållningssätt skapa en bild av sociala beteenden inom området i fråga om möten och 

social interaktion.  

Här följer en redogörelse för de personer som intervjuats i studien. Intervjusvaren presenteras i 

kapitel 3, som behandlar fallstudien och ligger till grund för den mötesplatsinventering som redovisas 

i samma kapitel. Eftersom att intervjuerna även har bidragit med kunskap om de studerade 

områdenas sociokulturella kontext, så utgör intervjuerna underlag till flera avsnitt inom kapitel 3. De 

intervjuade personerna kommer att refereras till med bokstäver från A-J enligt lista nedan, detta för 

att underlätta läsbarheten.   

 A: H. Enger, vice ordförande Gröna dalen kolonisterna (2 oktober 2014) 

 B: M. Holmqvist, bibliotekarie Saltsjöbadens bibliotek (15 oktober 2014) 

 C: M. Aziz, verksamhetschef Fisksätra Folkets hus (12 november 2014)  

 D: Kristina, fritidspedagog Saltsjöbadens fritidsgård (9 oktober 2014) 

 E: M. Jacobson, ordförande Saltsjöbadens IF (24 oktober 2014) 

 G: C. Du Rietz, ordförande Saltsjöbadens villaägarförening (8 oktober 2014) 

 H: M. Neuman, biträdande rektor Igelboda skola (15 oktober 2014) 

 I: B. Bolonassos, enhetschef Fisksätra bibliotek (24 oktober) 

 J: G. Pierrou Nyström, rektor och förskolechef för Fisksätra skola och förskola (2014) 

1.3.4.4 Observationer 
En kvalitativ forskningsmetodik som används i fallstudien är observationer över hur individer 

använder och beter sig i den fysiska miljön. Observationer av vardagslivet på platsen skapar 

kontextuell data om användningen av en plats, vilket kan användas till jämförelse med data från 
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intervjuer etc. (Low et al. 2005). Observationerna genererar en ökad förståelse för den fysiska 

formens påverkan på sociala beteenden i området. Direkta observationer är det primära verktyget 

för att studera sociala beteenden i det offentliga rummet, enligt Gehl och Svarre (2013).  

En generell regel för direkta observationer enligt Gehl och Sverre (2013) är att användarna av den 

offentliga platsen inte blir utfrågade, utan deras aktiviteter, beteenden och rörelsemönster enbart 

blir observerande. Observationer på plats har fokuserats till de mötesplatser som identifierats i det 

empiriska arbetet med intervjuer och enkätundersökningar. Observationerna har inte utförts för att 

skapa en detaljerad bild över hur de olika mötesplatserna används, utan istället för att inhämta 

kunskap över vilka platser som används, vad de används till, samt av vilka grupper. Observationerna 

utförda i denna studie fungerar som en bakgrund till övrigt empiriskt arbete. Observationerna har 

även bidragit med kunskap om vilka potentiella mötesplatser som i praktiken är fungerande 

mötesplatser, alltså vilka platser som faktiskt används av människor och ger möjlighet till potentiella 

möten. Observationerna har även används för att öka förståelsen av vilka grupper som dominerar 

mötesplatser, samt hur den sociala interaktionen tycks fungera på platsen. Observationen har vidare 

bidragit till att skapa en mer nyanserad bild av det övriga empiriska materialet.  

1.3.5 Etiska övervägningar  
Några etiska övervägningar är värda att nämna angående de intervjuer som genomförts i studien. 

Dessa har ämnat att genomföras som ett öppet samtal styrd i studiens riktning. Vad som dock är att 

poängteras är den asymmetriska maktbalans som infinner sig mellan de två parterna, då intervjuaren 

dels sätter agendan för intervjun och dels kontrollerar dess inriktning. På grund av tidigare kunskap 

och subjektiva förväntningar på intervjuns innehåll så kommer studiens, samt intervjuarens agenda 

att påverka de svar som ges, vilket diskuteras av Kvale (2008). En liknande maktstruktur infinner sig i 

intervjuns transkriberingsfas då den intervjuande är påverkad av sin subjektiva uppfattning och 

tolkning av materialet, vilket då oundvikligen påverkar urvalet och bearbetningen av materialet. 

Något som även är värt att nämna är att de intervjuade personerna i denna studie företräder en viss 

verksamhet, organisation eller arbetsplats. De intervjuade personernas egna subjektiva uppfattning 

och tankar kan i vissa lägen hamna i konflikt med verksamhet eller organisationens generella 

uppfattning och ståndpunkt, vilket även kan komma att inverka på de givna svaren. Integration och 

social interaktion mellan olika socioekonomiska samt etniska grupper kan även i vissa lägen uppfattas 

som etiskt eller politiskt känsliga ämnen, vilket även kan komma att påverka intervjupersonens svar. 

Det ska här även påpekas att intervjupersonerna inte varit anonyma, vilken även kan ha påverkat de 

svar som givits. Detta tillvägagångsätt är dock valt eftersom att den subjektivitet som uppstår i och 

med att de intervjuade representerar en plats, förening eller organisation varit intressant att bejaka 

och undersöka i studien. Det intressanta har många gånger varit den subjektiva uppfattningen om 

den plats som intervjupersonen representerar, eller den subjektiva uppfattning personen har om 

området i stort. Den subjektiva kunskapen som presenteras och tar form i den här studien ska därför 

behandlas och hanteras med försiktighet. Detta innefattar även det resultat som 

enkätundersökningen genererat, även om de responderande varit anonyma.  

Vad som även är värt att nämna är den utgångspunkt som studien ligger till grund för. 

Utgångspunkten är att social diversitet och mångfald är något att eftersträva i våra städer och 

samhällen. Denna utgångspunkt grundar sig i ett antagande om att mångfald och heterogenitet, i 

fråga om bland annat etnicitet och kultur, är fördelaktigt. Tolkningen är att det finns en konsensus i 

Sverige inom forskning, lagstiftning och policydokument att mångfald och samexistens grundad på en 

social heterogenitet är något eftersträvansvärt. Det ska dock poängteras att detta inte är den hela 

sanningen. Det finns idag många tendenser som visar på en allt större frågesättning av framför allt 

det etniskt heterogena samhället. Utgångspunkten att ett samhälle karaktäriserat utav social 
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diversitet och mångfald ska dock poängteras ha stor inverkan på studiens innehåll och ligger till 

grund för studiens syfte.   

1.3.6 Avgränsningar 
Denna studie behandlar inte bara ett, utan egentligen två breda ämnen, närmre sätt mötesplatser 

och segregation. På grund av detta kan det vara av vikt att presentera några avgränsningar som 

gjorts för att studien inte ska bli för omfattande.  

I studiens empiriska del finns några olika begränsningar som bör lyftas fram. En stark begränsning av 

studiens empiriska material är det faktum att observationer, enkätundersökningar och intervjuer 

varit begränsade i fråga om antal. Något som även är viktigt att komma ihåg är även att det urbana 

livet ständigt utvecklas över tid ifråga om bland annat dygnets olika timmar och årets olika årstider. 

Detta är en begränsning, då de observationer och enkätundersökningar som utförts enbart gjorts 

under dagtid samt under en begränsad del av året. Då Sverige är ett land med kraftigt skiftande 

årstider så ser följaktligen sociala beteenden och användning av mötesplatser olika ut beroende på 

årstid och klimat. Eftersom att det är representanter för olika mötesplatser som har intervjuats, så 

ligger fokus på hur mötesplatsen i fråga fungerar, samt vilken roll den har i området. Detta gör att 

slumpmässiga mötesplatser, samt mer informella mötesplatser, såsom den gemensamma 

trappuppgången, kan komma att förbi ses i det empiriska materialet. En del mer informella 

mötesplatser har dock fångats upp i och med de enkätundersökningar som genomförts, där de 

responderande har fått möjlighet att framföra andra platser som de besöker, använder eller tar del 

av inom området. Det ska även nämnas att den här studien berör enbart möten mellan människor 

inom bostadsområdet, eller grannskapet. Studien är alltså begränsad till att undersöka hur 

människor möts och interagerar inom området Fisksätra-Saltsjöbaden och berör inte möten som sker 

utanför området. Studien ämnar även enbart att undersöka hur och var social interaktion sker mellan 

olika grupper av boende inom Saltsjöbaden och Fisksätra och berör alltså inte hur utomstående 

använder och socialiserar inom områdena. 

Studien ämnar inte att komma med en lösning eller förslag på hur integration mellan dessa två 

områden ska genomföras. I praktiken är fungerande mötesplatser ofta resultatet av väl fungerande 

samarbeten mellan privata och offentliga aktörer, samt ett bra samspel med de boende inom ett 

område. Hur detta samspel ska utformas, samt hur en bra kommunikation och möjliggörandet av 

bland annat gräsrotsrörelser ska utformas, ligger utanför forskningsområdet för denna studie. 

Studien ämnar enbart att undersöka hur den lokala kontexten påverkar sociala beteenden ifråga om 

social interaktion och möten, för att skapa en vidare förståelse för hur mötesplatser kan användas 

som verktyg för att uppnå en ökad integration.  
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II Bakomliggande teorier 
2.1 Den segregerade staden och strävan efter integration 

2.1.1 Den segregerade staden  
Under det senaste seklet så har den västerländska urbaniteten präglats av social uppdelning och 

separation mellan sociala klasser. Denna struktur skapades i och med industrialiseringens billiga bilar 

och olja, byggandet av motorvägar, ökandet av ekonomiskt välstånd, samt en växande medelklass 

(Talen 2012). De här faktorerna skapade möjligheter för spatial utbredning av städer och en 

uppdelning av klasser, grundad på rasism och intolerans för lägre klasser. Enligt Talen (2012) så 

började städer att karaktäriseras utav social segregation på 1920-talet. Innan 1920-talet så hade 

städer byggts utefter ett stadsbyggnadsideal som bidrog till en social mix, men därefter så började 

städers fysiska form och uppbyggnad att försvåra för olika sociala klasser att integreras (Talen 2012). 

En anledning till byggandet av dessa homogena och ofta storskaliga miljöer var att det i och med 

industrialiseringen blev billigare att bygga på detta sätt. Talen (2012) beskriver att tekniska 

processer, i samverkan med andra sociala och ekonomiska faktorer, låg bakom skapandet av den 

fysiska miljö som hindrade social diversitet och integration.  

Enligt Madanipour (2007) så är det strävan efter att skapa distinktioner som har skapat 

fragmenterade urbana platser och att dessa fragment är relaterade till varandra på ett sätt som 

representerar de rådande makthierarkierna i samhället. Detta kan tydligt illustreras med samhällen 

segregerade utefter etnicitet och socio-ekonomi. Många stadsdelar, förorter och bostadsområden 

byggs än idag för en viss klass eller grupp, vilket gör att vi fortfarande har en struktur av segregerade 

bostadsområden. Den befintliga fysiska miljön från tidigare epoker karaktäriserade utav separation 

och homogenitet, utgör även en stor del av dagens byggda arv, vilket även ligger till grund för 

svårigheterna att bryta mönstret av segregation idag.   

Segregation beskriver en fysiska uppdelning av bland annat olika demografiska, etniska samt 

socioekonomiska grupper (Martinsson 2005). Det finns andra förklaringar till nivån av segregation, 

mer än enbart den fysiska kontexten. Segregation kan även sägas vara kopplad till de skillnader som 

finns i samhället i fråga om socioekonomi, etnicitet och kultur. Martinsson (2005) beskriver att över 

de två senaste decennierna så har Sveriges välfärdssamhälle genomgått stora förändringar. Sverige 

ingår och verkar idag i en globaliserad värld och påverkas kraftigt av denna utveckling. Det sociala 

välfärdssystemet som har präglat landet har de senaste decennierna fått en allt mindre roll, då allt 

fler samhällsfunktioner privatiseras. Individuellt ansvar har fått en allt mer betydande roll i samhället, 

vilket enligt Martinsson (2005) har skapat allt större inkomstklyftor, med polarisering som 

konsekvens. Polarisering mellan olika sociala grupper har även en geografisk utspridning, vilket 

innebär att individer med mindre resurser och lägre inkomster, ofta är bosatta i de mindre attraktiva 

områdena på grund av lokaliseringars lägre prisbild. På grund av detta är segregation och polarisering 

av inkomst starkt korrelerade fenomen. Den geografiska utspridningen skapar vidare problem för de 

mindre resursstarka grupperna, då dessa inte har likvärdiga möjligheter att delta i olika 

samhällsfunktioner och tillgänglighet till stadens service (Martinsson 2005). De problem som 

segregation medför ofta är koncentrerade i de minst attraktiva områdena, ofta belägna i städers 

utkanter. Dessa områden präglas av boende med låga inkomstnivåer och är associerade med sociala 

problem, hög koncentration av boende med utländsk bakgrund samt hög arbetslöshet (Martinsson 

2005). Den starka kopplingen mellan socioekonomisk situation och etniskt ursprung (Talen 2012) ger 

även polarisering av olika socioekonomiska grupper en etnisk dimension. Det finns även andra 
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förklaringar till etnisk segregation såsom diskriminering och rädsla från majoritetsbefolkningen.  

Bosättning i ett homogent kluster för en minoritetsbefolkning kan även skydda mot diskriminering, 

stärka sociala närverk och bevara det kulturella arvet (Talen 2012).   

Integration är ett begrepp som används flitigt och framförs vara av vikt både ur ett socialt och 

ekonomiskt perspektiv. Legeby (2008) beskriver att trots många omfattande försök att minska 

segregationen i samhället så tyder allt på att segregation och utanförskap ökar i det svenska 

samhället idag. Även Lilja och Pemer (2010) beskriver att segregation är en process som idag befästs 

och fördjupats över tid.   

2.1.2 Konceptet segregation  
Segregation betyder separation, mer specifikt separation mellan olika grupper i samhället såsom 

etniska grupper, demografiska grupper, eller grupper med olika socioekonomiska förutsättningar 

Martinsson 2005). På så sätt är segregation nära relaterat till integration, då segregation medför 

negativa konsekvenser och försvårar eller omöjliggör integration av olika sociala grupper. De flesta 

forskarna idag är överens om att segregation inte är ett resultat av en endimensionell process 

(Bourne & Walks 2011). Segregation är komplext men grundar sig bland annat på ett områdets 

homogenitet, utsatthet, grad av kluster, centralisering och koncentration (Bourne & Walks 2011).  

Boendesegregation är även ett begrepp som används frekvent och syftar på en rumslig åtskillnad av 

kategorier, främst demografiska, socioekonomiska och etniska (RKT 2006). Tre dominerande 

kategoriseringar utav segregation är: 

 Demografisk segregation – ”skillnader i rumsliga fördelningar efter ålder, kön och 

hushållstyper” (RKT 2006, s.10). 

 Socioekonomisk segregation – ”klass – och resursskillnader strukturerar befolkningens 

fördelning i det urbana rummet” (RKT 2006, s.10). 

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

tenderar att kongregeras, dvs. samlas, och segregeras från personer som har andra attribut” 

(RKT 2006, s.10) 

I den här studien kommer segregation att diskuteras utifrån dessa tre kategoriseringar. Det ska 

poängteras att bostadssegregation anses råda även trots olika kategorier inte är totalt separerade, 

utan syftar på skillnader i koncentrationer av olika kategorier (RKT 2006). Persson (2008) beskriver 

att socioekonomisk segregation inta kan jämställas med ekonomisk segregation. Han beskriver att i 

fråga om socioekonomisk segregation är det även andra faktorer än inkomst som spelar in, såsom en 

hög nivå av ”svenskhet”, utbildning samt en hög nivå av sysselsättning som indikerar höga nivåer av 

utomhusrum etcetera. Med andra ord så är den ekonomiska situationen ofta även kopplad till den 

kulturella och etniska bakgrunden. Etnisk, socioekonomisk och demografisk segregation är alltså ofta 

fenomen relaterade till varandra, då det finns en korrelation mellan att exempelvis yngre individer 

samt individer med invandrarbakgrund, har en högre andel resurssvaga. Människor som kommer 

som flyktingar till Sverige har svaga positioner, inte bara ekonomiskt, utan även på grund av 

avsaknaden av sociala nätverk och språkbarriärer, vilket ofta sätter denna grupp i en resurssvag 

situation som nybliven svensk (RKT 2006).  

Segregerade bostadsområden associeras ofta med områden som ligger i utkanten av en stad där 

arbetslösheten bland de boende är hög, ohälsotalen höga och koncentrationen av icke-svenskfödda 

hög. Många av denna typ av områden är lokaliserade i de så kallade miljonprojekts områden som 

byggdes mellan 1965 och 1974 (Bråmå 2006). Det ska dock poängteras att även områden 

karaktäriserade utav höginkomsttagare, som äger sina egna fastigheter och har en hög koncentration 



19 
 

utav svenskfödda, kan vara lika segregerade ifrån om socioekonomi, etnicitet och demografi. 

Anledningen till att denna typ av område inte diskuteras lika ofta ifråga om segregation, kan vara det 

faktum att de boende inte är lika utsatta och många sociala och ekonomiska problem är kopplade till 

denna utsatthet. Segregation är alltså ett relativt fenomen där en koncentration av särskilda 

kategorier av befolkningen leder till en koncentration av andra populationskategorier i en annan del 

av staden (Bråmå 2006). På grund av detta kan segregation aldrig ses som ett problem, eller fenomen 

kopplat till ett visst område. Segregation måste istället alltid ses i ett större perspektiv, där området i 

fråga samspelar med sin omgivning och övriga delar av en stad.  

2.1.3 Bostadssegregation och flyttningsmönster  
Bostadssegregation skapas på grund av kostnadsbilden och fördelningen av bostäder, vilken direkt 

eller indirekt bestäms efter de beslut som fattas av politiker, planerare, markägare, fastighetsägare, 

banker samt individens preferenser och handlingar. Segregation är dock inte statisk, segregation 

påverkar även flyttningsrörelser eftersom att segregation påverkar människors perception av 

områden, då människor ofta väger in sociala aspekter i val av bostad (RKT 2006). Enligt Bråmå (2006) 

så finns en toleransnivå inom ett område som till slut nås för den grupp som inte gillar 

befolkningssammansättningen inom området när en minoritet flyttar in till ett område. Denna grupp 

flyttar bitvis ut och ger plats för andra människor att flytta in som samtycker med den nya 

befolkningssammansättningen (Bråmå 2006). Boendesegregation kan på så sätt utläsas som 

självgenererande.  

2.1.4 Bostadssegregationens konsekvenser - grannskapseffekter 
Bourne och Walks (2011) beskriver att segregation har en stark negativ klang och att det ofta 

implicerar påtvingad separation, isolering och sociala problem. Bråmå (2006) beskriver att 

konsekvenser av bostadssegregation är att den lokala befolkningskompositionen i en persons direkta 

närhet är viktig och har effekt på människors livschanser. Bostadssegregation får konsekvenser 

eftersom att individer påverkas av sin omgivning, så kallade grannskapseffekter, som kan delas upp i 

endogena, exogena och korrelerade. En endogen effekt uppstår när en grannes attityder eller 

beteenden påverkar en annan granne (RTK 2006). Exempel på detta är teorier om att vuxenbildning 

sker i bestämda lokala sammanhang. Utgångspunkten är att exempelvis andelen resursstarka i ett 

område påverkar områdets sociala karaktär och potential till utveckling, i och med att resursstarka 

individer i högre grad har exempelvis hög utbildning och social nätverk som genererat makt (Lilja & 

Pemer 2010). Annan forskning angående endogena grannskapseffekter visar att integration av 

etniska minoritetsgrupper i det svenska samhället, är beroende av kontakter med infödda svenskar 

som representerar en språkmässig och beteendemässig norm. Dessa normer kan överföras via 

interaktion mellan de boende i ett område och en ökad integration därmed ske (Lilja & Pemer 2010). 

En koncentration av sociala problem minskar även de ingående individernas chanser till att till 

exempel tillhandahålla information om anställningar (Lilja & Pemer 2010). Forskning visar även att en 

koncentration av social utsatthet leder till ökad kriminalitet. Andra grannskapseffekter är så kallade 

exogena effekter, vilka är effekter som inte är direkt påverkbara egenskaper hos grannarna, såsom 

hudfärg (RTK 2006). Dessa egenskaper leder till effekter, så som att individen anpassar sitt beteende 

genom flykt eller undvikande, eftersom det påverkar känslan av trygghet. En annan effekt som lyfts 

fram i forskningen är så kallade korrelerade effekter som beror på omständigheter som gynnar eller 

missgynnar människor inom område på ett likartat sätt. Ett exempel på detta är ett områdets 

struktur och tillgänglighet (RTK 2006).  

Grannskapseffekter påverkar även boendes verklighetsuppfattning och boendesegregationen 

resulterar i skilda uppfattningar om samhället samt hur världen uppfattas. Talen (2012) lyfter fram 

att homogena sociala världar har negativa konsekvenser genom att konflikt ofta internaliseras eller 
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undviks, istället för att hanteras i öppenhet. Segregation beskriver Parkinson (2012) leda till att 

människor ges sämre möjligheter till att förstå andras behov och önskningar, vilket vidare leder till en 

minskad förståelse kring att de är medlemmar av ett gemensamt samhälle. Känsla av en gemenskap 

är en viktig aspekt av demokratin, då det är mindre troligt att skapa förståelse för ett annat 

perspektiv (Parkinson 2012). Utifrån detta perspektiv så kan ett integrerat samhälle vara 

eftersträvansvärt för att uppnå ett demokratiskt och dynamiskt samhälle. Madanipour (2007) 

argumenterar att till skillnad från detta så kan en socialt heterogen samexistens skapa bättre 

demokratiska möjligheter. Segregation skapar även skillnader i tillgänglighet till finansiella resurser, 

offentliga faciliteter, sociala nätverk samt politiskt inflytande och makt (Talen 2012).  

Sammanfattningsvis så finns det många teorier om att individens livschanser påverkas negativt av 

segregerade miljöer. Det ska poängteras att grannskapseffekter har blivit kritiserad i en del forskning 

för att vara deterministisk och få kvalitativa studier och komparativa studier över olika grannskap har 

utförts. Kritik har även framförts över vad som är ett grannskap, utöver de människor som bor på en 

plats, då komponenter som platsen och den byggda miljön inte behandlas. Detta leder in på varför 

bostadssegregation som begrepp inte alltid behöver vara talande för hur segregerade olika 

populationsgrupper är i praktiken.  

2.1.5 Samspelssegregation  
De grannskapseffekter som behandlas i avsnittet ovan behandlar det lokala grannskapet där 

människor bor. Bourne och Walks (2011) beskriver att segregation oftast diskuteras i fråga om 

bostadssegregation. Det är utifrån detta perspektiv människors boendestruktur som indikerar graden 

av segregation, alltså vart, samt vilka grupper som bor på en viss plats. Mindre fokus inom 

forskningen har lagts på hela det spektrumet av samhället, i vilket människor verkar i (Bourne & 

Walks 2011). Med andra ord så har lite forskning fokuserat på hur segregerade olika kategorier av 

populationen är i det vardagliga livet. Legeby (2008) argumenterar för att bilden av segregation 

måste nyanseras och göras mer omfattande för att inte enbart innefatta bostadssegregation, utan 

även hur människor möts och samverkar i det offentliga rummet. Legeby (2008) beskriver vidare att 

närheten mellan människor och möjligheter till möten är grundläggande komponenter i en stads 

uppbyggnad. Legeby (2008) hänvisar till åtskillnad mellan grupper i det offentliga rummet som 

”samspelssegregation” och argumenterar för att för lite forskning har fokuserat på denna typ av 

segregation. Med hjälp av en lyckad integration i fråga om samspel och möten i det offentliga 

rummet kan med andra ord de negativa effekterna orsakade av bostadssegregationen begränsas. 

Bråmå (2006) diskuterar samma fenomen och beskriver att bostadssegregation säger en del, men 

inte allt om hur en person kan förväntas agera samt med vilka personen kan förväntas interagera 

med, på daglig basis. Få människor spenderar idag all sin tid i närhet till bostaden. Faktorer såsom 

livssituation och ålder påverkar hur mycket tid en person generellt spenderar i direkt närhet till sin 

bostad. Vuxna spenderar mindre tid inom sitt bostadsområde än barn och det samma gäller 

arbetande i jämförelse med arbetslösa (Bråmå 2006). På grund av detta är mötesplatser inom ett 

område intressanta i fråga om segregation, eftersom att detta är platser där individen kan möta 

andra, oavsett vart dessa individer är bosatta. 

I denna studie diskuteras segregation i fråga om samspelssegregation, alltså i fråga om möten mellan 

olika populationsgrupper i det vardagliga livet.   
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2.2 Det integrerade samhället och social diversitet  

2.2.1 Konceptet integration  
Integration kan beskrivas som en process som enar separata enheter och är även ett resultat av en 

sådan process (Martinsson 2005). Martinsson (2005) framhåller vidare att integration är 

karaktäriserat av den process genom vilken olika sociala grupper skapar sig mer lika förutsättningar 

att medverka i samhället. Integration kan delas upp i spatial integration och integrering i samhället. 

Integrering i samhället syftar mer på den process som leder till en ökad medverkan när det kommer 

till frågor om de rättigheter, fördelar och möjligheter som majoriteten av befolkningen besitter 

(Martinsson 2005). Spatial integration ska dock inte separeras från integrering i samhället, graden av 

spatial integration kan ha inverkan på integreringen i samhället i stort, eftersom att en förutsättning 

för detta är social inkludering av individer och grupper. Social inkludering kan handla om den sociala 

rollen på ett privat plan i fråga om möjligheten till delaktighet i sociala utbyten och utvidgning av det 

sociala nätverket (Martinsson 2005). Social inkludering innebär även relationer mellan sociala 

grupper och medverkan i andra samhällssituationer. Delaktighet på olika nivåer kan bidra med 

tillfällen för människor att vara en del i beslutsfattande och därmed skapa mer inkluderande 

strukturer (Martinsson 2005). Vad som är viktigt att lyfta fram är att integration inte enbart syftar på 

social inkludering av marginaliserade grupper eller minoriteter. Integration är istället en process som 

innefattar alla individer och sociala grupper i samhället. Martinsson (2005) beskriver att i ett 

integrerat samhälle kan alla människor, oavsett bakgrund eller nuvarande livssituation leva 

tillsammans och acceptera och tolerera varandra. Ett integrerat samhälle är med andra ord inte 

karaktäriserat av homogenitet, utan av att människor kan vistas och leva på samma plats trots den 

heterogena sammansättningen.  

I den här studien diskutera integration i fråga om spatial integration. Spatial integration av olika 

populationsgrupper ses även som ett verktyg för att uppnå en ökad integrering i samhället för 

minoritetsgrupper, vilket kan hänvisas till ovan presenterade teorier om grannskapseffekter.    

2.2.2 Spatial integration – diversitet   
De endogena grannskapseffekterna beskrivna i avsnittet ovan berättar varför socialt blandade 

områden är mer fördelaktiga. De endogena effekterna gör att en koncentration av exempelvis 

fattigdom eller sociala problem förstärks lokalt och bidrar vidare till ökade problem för individ och 

samhälle (RTK 2006).  

Antagandet är att koncentrationen av en etnisk minoritetsgrupp eller, en låginkomstgrupp eller 

annan socialt utsatt grupp är negativ eftersom att koncentrationen av en viss typ av sociala problem 

blir förstärkande. Ett segregerat samhälle är även ett samhälle med socialt homogena områden och 

förutom de sociala problem kopplade till de grannskapseffekter nämnda ovan, leder strukturen även 

till minskad social acceptans, förstående och empati olika sociala grupper emellan (RTK 2006).  

Ett område karaktäriserad av diversitet har en mix av boende utifrån faktorer så som etnicitet, 

inkomstnivå, mix av ålder och familjetyp (Talen 2012). Motsatsen till det segregerade samhället är 

med andra ord samhället karaktäriserat av diversitet och social mix. 

En stad, eller stadsdel, som är socialt spatialt integrerat bör i dagens heterogena samhälle i fråga om 

bland annat socioekonomi, etnicitet och kultur vara kategoriserat utav social diversitet. 

Målsättningen att uppnå en social mix genomsyrar instanser inom många fält, varav 

stadsbyggnadsfrågor är en av dessa (Legeby 2008, Bourne & Walks 2011). Jane Jacobs lyfter i The 

death and life of great American cities (1961) fram att diversitet står för en mix av användningar, en 

variation av miljöer och en stor variation i populationssammansättning och andra användare. Jacobs 
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(1961) beskriver vidare att diversitet står för en koppling mellan fysisk form och mönster som 

upprätthåller mänskliga interaktioner och relationsmönster. Jacobs argumenterar för fysiska 

kvaliteter som skapar diversitet i användning, samt av användare och förespråkar koncentration, små 

kvarter och en mix av användning. Dessa principer har fått stor betydelse för den fysiska planeringen 

efter den modernistiska eran.  

Diversitet kan enligt Talen (2012) ses som en grund till en livskraftig urbanitet på grund av att den 
ökar interaktioner mellan olika urbana komponenter och människor. Social diversitet inom ett 
område lyfts fram som en förutsättning för en bättre motståndskraftighet för individen, då den 
heterogena sammansättningen skapar möjligheter till omfattande sociala nätverk (Talen 2012). Low 
et al. (2005) argumenterar även för att det finns etiska skäl till att överväga diversitet i den urbana 
miljön, då alla människor bör ha rätt till sin egen kultur samt kulturella arv. Ur en likavärdesprincip så 
borde alla individer och grupper att välkomnas och ges samma livschanser i den fysiska miljön. 
Samtidigt så bör individuella skillnader och kulturer uppmuntras och ge plats för i den urbana miljön 
för att kulturella värderingar och tolkningar vidare ska kunna överleva och föras vidare. Andra 
argument för en social diversitet är dess bidrag till kreativitet och de nya kulturella processer som 
den genererar Low et al. (2005). På så sätt kan social diversitet även ses som en ekonomisk tillgång 
då det ger bra förutsättningar för innovation, då kunskap lättare samlas upp och sprids inom ett 
socialt nätverk (Talen 2012). Individer inom grannskap som möjliggör högre grad av social interaktion 
ges även bättre möjligheter till bra utbildningsresultat samt bättre möjligheter till att finna jobb 
(Neutens et al. 2013). Högre nivåer av social interaktion inom ett grannskap medverkar slutligen till 
positiva hälsoeffekter och ett ökad välmående på individnivå (Neutens et al. 2013).  
 
Ett annat perspektiv på social diversitet är dess nära relation till social jämlikhet. Som tidigare har 
nämnts, så ges olika grupper mer lika geografiska möjligheter i fråga om tillgänglighet till resurser och 
funktioner i ett område präglat utav social diversitet. Socialt kapital och sociala nätverk blir vidare 
mer heterogena i ett område präglat av social diversitet, vilket även skapar mer jämlika 
livsmöjligheter. 
 
Sammanfattningsvis, enligt de ledande teorier som idag råder inom stadsplanering och fysisk design 

så är social mix och blandade stadsdelar med en blandning av aktiviteter fördelaktig eftersom att det 

möjliggör för variation och val beroende på intresse. Social diversitet och diversitet i fråga om 

funktioner och aktiviteter inom ett område borde utefter vad som beskrivits ovan, även vara mer 

motståndskraftig i fråga om förändringar i samhället eller inom området. Finns det exempelvis en 

större variation av aktiviteter inom ett område så blir detta mer motståndskraftigt för demografiska 

förändringar inom området.  

2.3 Mötesplatser och integration  

2.3.1 Begreppet mötesplats 
Detta avsnitt ämnar till att reda ut begreppet mötesplats. En definition av begreppet mötesplats är 
följande ” Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i någon form.” (Tunström et al. 
2010, s.7). Interaktion och möten mellan människor sker på en plats som tillförs en form, upplevelse 
eller funktion som innebär att flera individer vistas på platsen samtidigt (Tunström et al. 2010). 
 
En mötesplats kan ses som platser där alla människor möts, men begreppet kan även användas för 
att beskriva vart människor möts på offentliga platser (Tunström et al. 2010). Haas och Olsson (2013) 
beskriver att en offentlig plats är karaktäriserad utav att ingen exkluderas från platsen samt att det 
inte finns någon stor rivalitet i användandet av platsen. Parkinson (2012) anger att en offentlig plats 
är en fritt tillgänglig plats där främlingar möts vare sig de vill det eller ej, på grund av att platsen är 
tillgänglig för alla. Offentliga platser har traditionellt fungerat som parker, torg och trottoarer, men 
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Haas och Olsson (2013) beskriver att trender såsom privatisering och den ökade involveringen av den 
privata sektorn har lett till nya, alternativa former av offentliga platser. Gränsen mellan offentligt och 
privat blir allt mer otydlig i ett samhälle med allt fler aktörer och samarbeten.  
 
Vad som kategoriseras som en privat plats brukar vara platser som inte är fritt tillgängliga och 
innefattar kontroll vem som får använda platsen, eller vad den ska användas till. Vad som är privat 
kan även innefatta något som angår vissa individer och inte det kollektiva, eller är ägda av eller flera 
individer. En privat mötesplats är en mötesplats som administreras eller ägs av en privat aktör och i 
denna kategori ingår köpcentrum, idrottsarenor och även vissa skolor, biliotek och andra platser som 
privatiserats (Tunström et al. 2010). 
 
Parkinson (2012) är kritisk till att ägarskapet ska definiera en plats som offentlig eller som privat, 

eftersom det bland annat finns många platser som är privatägda, men som är öppet tillgängliga för 

alla. Det finns även byggnader och platser som är offentligt ägda och fungerar som allmänna 

resurser, men som är mycket begränsade ifråga om tillgänglighet för alla individer. På grund av detta 

anser Parkinson (2012) inte ägandet vara det avgörande i fråga om distinktionen mellan privat och 

allmänt.  

En mötesplats kan sägas inkludera både fysiska och sociala aspekter, då det berör en social aktivitet 
som utspelar sig på en specifik fysisk plats (Tunström et al. 2010). En fysisk plats som möjliggör för 
möten behöver alltså inte fungera som en mötesplats, om det inte finns människor som använder 
platsen i praktiken. I denna studie kommer begreppet mötesplats att användas för att beskriva och 
analysera en fysisk plats där möten och någon form av social interaktion sker. Begreppet mötesplats 
kommer dock enbart att användas för att beskriva en plats där människor möts utanför hemmet i det 
vardagliga livet. Denna studie grundar sig det resonemang som Parkinson (2012) för och begreppet 
mötesplats används därmed för att beskriva en plats som fungerar för möten oavsett hur platsen 
administreras eller ägs. Eftersom att sociala och kulturella begränsningar i användandet av en 
mötesplats inte behöver vara kopplade till platsens ägande, så kommer mötesplatser i denna studie 
istället att diskuteras utefter typologier baserade på graden av öppenhet, kontra slutenhet.  
Mötesplatsen kan vara förlagd inomhus eller utomhus. Mötesplatsen kan även fungera som en 
mötesplats under en viss del av dygnet, men sedan vara outnyttjad under andra timmar av dygnet. 
Mötesplatsen kan vara öppen för alla eller besitta direkta eller indirekta barriärer för att använda 
platsen som kan vara kopplade till ekonomi, kultur eller intressespecifika. Mötesplatsen kan vara en 
plats för möten mellan de närmast boende, eller fungera som en plats för möten för en hel stad eller 
stadsdel. Mötesplatsen kan vara riktad till en viss intressegrupp eller vara allmänt riktade och ämna 
till att attrahera och välkomna alla grupper. Mötesplatsen kan på så sätt ha en specifik funktion, eller 
ha olika funktioner för olika grupper eller individer. Mötesplats kan även generera olika former av 
möten. I denna studie kommer begreppet mötesplats användas för att beskriva dels platser som 
genererar starka band, men även platsen som kanske inte genererar några nya social band, men som 
istället fungerar som en plats där människor utan sociala band samexisterar.  

2.3.2 Typologier av mötesplatser  
I detta avsnitt så följer en typologi över mötesplatser som kommer användas som utgångspunkt i det 

empiriska avsnittet. Anledningen till att jag anser en typologi vara nödvändig i denna studie, är att 

det underlättar analysen av det empiriska materialet. Kategoriseringen av mötesplatser som följer 

ska inte ses som definitiv och ska vidare inte tolkas som definitiva kategorier, utan istället som en 

fingervisning över mötesplatsens karaktär. Typologin underlättar dock jämförandet av mötesplatser 

och kan ge en förklaring av den sociala struktur och sammansättning platsen har. Typologin grundar 

sig på en typologi framtagen av Tunström et al. (2010), vilket innefattar kategorierna nedan. 

Kategorin fysiska-virtuella mötesplatser kommer inte att behandlas, eftersom att fokus i studien 

enbart ligger på fysiska mötesplatser.   
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Tabell 2: Typologi av mötesplatser (Tunström et al. 2010, s. 35-36). 

Slumpmässiga Återkommande, planerade 

Öppna Slutna 

Fysiska  Virtuella 

Monofunktionella Flerfunktionella 

Föränderliga  Statiska  

2.3.2.1 Slumpmässiga - planerade  
En mötesplats kan vara mer eller mindre planerad. Tunström et al. (2010) skriver att en slumpmässig 

mötesplats är en plats som har sådana kvaliteter som gör att möten uppmuntras och möjliggörs. 

Planerade mötesplatser erbjuder en plats för möten med ett visst syfte (Tunström et al. (2010), alltså 

platser som har ett specifikt innehåll för en grupp med ett gemensamt intresse.  

2.3.2.2 Öppna - slutna  
En öppen mötesplats domineras inte av en enskild grupp, utan attraherar olika demografiska, 

socioekonomiska och etniska grupper (Tunström et al. 2010). En öppen mötesplats har låga, inte bara 

ekonomiska, utan även mentala barriärer. Motsatsen till detta är en sluten mötesplats som 

domineras av en enskild grupp, eller har andra barriärer som exkluderar vissa individer eller grupper.    

2.3.2.3 Monofunktionella - flerfunktionella  
En monofunktionell mötesplats domineras av en typ av aktivitet. En flerfunktionell mötesplats 

karaktäriseras av ett möjliggörande av olika typer av möten (Tunström et al. (2010).  

2.3.2.4 Föränderliga - statiska  
Även på offentliga samt andra typer av mötesplatser, är en ständig process under utveckling, vilken 

definierar och omdefinierar mötesplatsen. Ur detta perspektiv är en mötesplats aldrig slutligen 

definierad, utan organisk och ständigt under utveckling. En statisk mötesplats har en given funktion 

över tid. Andra platser är föränderliga under dygnets timmar, samt över olika årstider i fråga om 

exempelvis funktion och öppenhet (Tunström et al. (2010).  

2.3.2.5 Dominans/exkludering  
Som nämnts ovan kan vissa mötesplatser vara öppet tillgängliga för alla, men ändå upplevas som 

uteslutande och exkluderande av någon anledning. En mötesplats kan vara otillgänglig utan att det 

bedöms eller uppfattas som problematiskt. Det kan även handla om fall där en mötesplats tagits 

över, eller kommit att domineras av en viss grupp, vilket gör att andra exkluderas från platsen 

(Tunström et al. 2010). Detta behöver inte innebära att andra grupper förbjuds använda platsen, 

men att en dominerande homogen grupp skapar en mental barriär för andra grupper att nyttja 

platsen i fråga. Detta kan ske både på en offentliga plats, där en grupp dominerar platsen inofficiellt. 

Desto vanligare är dock att det sker på en privatiserad mötesplats, där individen exempelvis måste 

betala för att vistas på platsen, alternativt vara medlem i en viss intressegrupp (Tunström et al. 

2010). Mötesplatser kan på så sätt vara mer eller mindre segregerande, på så sätt att de utesluter en 

viss demografisk, etnisk, eller socio-ekonomisk grupp, genom att dessa upplever en mental barriär till 

att använda platsen. Ofta så är detta fallet i en motsatt situation, där enbart en grupp dominerar 

nyttjandet av mötesplatsen, vilket kan skapa barriärer för andra individer eller grupper att använda 

platsen. En mötesplats kan därför i många fall ses som en plats för indirekt konflikt, eller förhandling, 

mellan olika grupper, intressen och beteenden. I ett privatiserat köpcentrum kan det exempelvis vara 

det kommersiella intresset som sätter agendan för vilka individer som välkomnas på platsen. Detta 

kan göra att grupper eller individer med beteenden som inte är förenliga med det kommersiella 

intresset, exempelvis hemlösa individer, inte välkomnas på platsen. De sociala grupper och intressen 
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som dominerar platsen, kan även komma att påverka vilka regler och beteenden som ska gälla för 

platsen. 

2.3.3 Mötesplatser som verktyg för bland annat integration  
Mötesplats kan enligt avsnittet ovan ta många olika former och funktioner och på så sätt generera 

olika konsekvenser ur ett socialt perspektiv. 

I ett område som präglas av bostadssegregation kan boende från de olika segregerade delarna 

integreras i och med att möten mellan människor ändå sker på någon plats inom området. Platser 

där människor möts och interagerar eller samexisterar är en fungerande mötesplats. En förutsättning 

för integration är dock att mötesplatserna attraherar olika demografiska, etniska eller 

socioekonomiska grupper, beroende på hur den sociala segregationen ser ut i området. Med andra 

ord så kan en fungerande mötesplats sägas ”läka” ett segregerat område lokalt, då individer ges 

möjlighet att interagera, eller samexistera, med andra individer och grupper som är fysiskt 

segregerade från varandra i fråga om lokalisering av boende. Mötesplatser i ett områdets alla delar 

kan leda till att boende utforskar och nyttjar andra delar av området än de som ligger i bostadens 

direkta närhet. Med andra ord är det inte bara på mötesplatsen som möten kan ske mellan 

segregerade grupper, utan en mötesplats kan även möjliggöra för ändrade rörelsemönster och 

möten mellan individer och grupper i det offentliga rummet, på andra platser än i den direkta 

närheten till bostaden. Detta gör att graden av förutfattade meningar kan minskas och mentala 

bilder förändras, inte bara av andra grupper, utan även av andra platser och stadsdelar. 

Bostadssegregation kan, förutom förutfattade meningar om de boende i ett område, även skapa 

schablonartade bilder och fördomar om den fysiska platsen som sådan. Att aktivt lokalisera och 

utveckla mötesplatser som möjliggör till gränsöverskridande möten i ett område karaktäriserat av 

bostadssegregation, kan vara ett instrument för att uppnå en ökad social integration.  

Mötesplatser spelar även en stor roll i det lokala identitetsbyggandet av ett område, eller en 

stadsdel. Detta eftersom att mötesplatser breder ut sig i det allmänna medvetandet och kan även 

fungera som ett landmärke eller en markering att navigera utefter (Tunström et al. 2010). 

Mötesplatser bör även på detta vis kunna fungera inte bara som målpunkter, utan även påverka 

individers rörelsemönster, som nämns ovan. Ett område, eller en stadsdels identitet kan därför 

spelas av på existerande mötesplatser enligt Tunström et al. (2010). Detta borde speciellt vara fallet 

då mötesplatsen nyttjas av en stor del av de boende, alternativt attraherar besökare från andra 

områden. Mötesplatser kan även vara identitetsskapande för en specifik grupp eller för en begränsad 

målgrupp. Den mentala bild människor har av en ort får vidare en stor betydelse för platsens 

utveckling (Cars 2012). 

Mötesplatser och social interaktion av stor vikt, dels ur ett samhällsperspektiv, men även ur ett 
individperspektiv, då människor har ett behov att se och bli sedda utav andra. Tunström et al. (2010) 
delar upp vad ett möte kan resultera i, i starkare och svagare band. De starka banden går djupare och 
kännetecknas av att människor upplever en stark gemenskap, vilket ofta kräver en utveckling över 
tid. Cars (2012) beskriver att ett djupt möte är ett möte där vi träffas med någon form av 
regelbundenhet, som med tiden utvecklar en intressegemenskap. De svagare banden mellan 
människor skapas genom ytligare kontakter, som ofta är mer slumpmässiga (Tunström et al. 2010). 
Båda dessa former av sociala band är viktiga för individen och fyller olika syften. De starka banden 
skapar en känsla av tillhörighet och samhörighet. Men även de svaga banden är viktiga, då dessa 
skapar nya kontaktytor och utökar det sociala nätverket, samtidigt som de skapar nya insikter och 
relationer (Tunström et al. 2010). Talen (2012) beskriver att de svaga sociala banden är mycket 
viktiga och förekomsten av dessa är ofta nära relaterad till den fysiska miljöns form och design. Svaga 
band är viktiga för att minska misstro eller rädsla i ett område karaktäriserat av diversitet. 
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Mötesplatser i det offentliga rummet är platser som ger möjlighet till tillskapandet av nya svaga 
band, vilka även kan utvecklas till starka band över tid.   
 
Andra fördelar med framgångsrika mötesplatser, samt ett heterogent utbud av dessa, är att 

individers och företags val av lokaliseringsort ofta är beroende av stadsmiljökvaliteter (Tunström et 

al. 2010). Individens val av boende styrs i idag i allt högre grad av vilka livskvaliteter ett område har 

att erbjuda och därför blir attraktiva mötesplatser blivit en allt viktigare konkurrensfaktor för en stad 

(Cars 2012). Enligt Cars (2012) är därför mötesplatser viktiga i konkurrensen mellan olika orter och 

platser och planeringen av attraktiva mötesplatser har därav ett viktigt ekonomiskt incitament.   

Palmer och Nitsch (2014) beskriver att socialt förtroende är ett resultat av att människor delar 
erfarenheter med varandra. Med andra ord så skapas förtroenden genom att människor får delade 
erfarenheter, något som ofta är fallet inom en social grupp där människor har liknande bakgrunder 
och livserfarenheter. Delade erfarenheter bör även kunna skapas genom att människor befinner sig 
på samma plats, eller utöver aktiviteter på samma plats, då nya erfarenheter skapas som är 
gemensamma.  
 
Low et al. (2005) argumenterar för att parker, stränder och det kulturella arvet är de stora urbana 
platserna där människor integreras, då dessa platser erbjuder avslappning och tid för lärdom. På 
dessa platser sker medverkan mellan olika grupper och konflikter kan där ske i ett säkert och 
offentligt forum. Mötesplatser är även en grogrund för kreativitet och idégenerering, vilket gäller 
från företag till den enskilda människan. ”De stora idéerna inom konst och teknik uppstår sällan i de 
slutna sammanträdesrummen eller de formella institutionerna. De stora tankarna som bär framåt 
kommer ofta till i andra sammanhang” (Cars 2012).  

2.4 Sociala beteenden, fysisk form och den lokala kontexten 

2.4.1 Bakgrund konceptuellt ramverk  
Som nämnts i det inledande kapitlet så har många teoretiker såsom Jacobs (1961) och Gehl (1987)  

betonat det inflytande den fysiska miljön har på det urbana livet och sociala beteenden. Enligt dessa 

teoretiker så skulle inte homogena grupper koncentreras specifika geografiska platser om det inte 

fanns en relation mellan den fysiska formen och sociala beteenden. Det finns även teoretiker som 

har studerat hur den socio-spatiala miljön påverkar sociala beteenden, såsom Hanson och Hillier 

(1987). Hansson och Hillier (1987) argumenterar för att många typer av social interaktion är byggd på 

andra aspekter än de spatiala, såsom släktband, arbetsrelaterade sociala band och medlemskap i 

olika associationer. Dessa sociala relationer och kulturella band kan ta andra former än att vara 

spatialt knutna. Hanson och Hillier (1987) menar att dessa relationer och sociala band ibland har en 

spatial konfiguration och ibland inte, vilket betyder att de ibland leder till socialt homogena platser 

och ibland inte. Chanserna för att social interaktion ska ske är till en hög grad beroende av spatiala 

villkor, men är också beroende av den kulturella och sociala kontexten, enligt detta resonemang. 

Hanson och Hillier (1987) tar även upp möjligheten att med den fysiska formen och miljön motverka 

social segregation, eller öka socialt kapital. Även Jacobs (1961) beskriver sambandet mellan fysisk 

form och sociala nätverk och betonar hur viktigt kontinuerliga nätverk är inom ett grannskap. 

Sammanfattningsvis så inverkar den fysiska formen och spatiala variabler på sociala beteenden, 

samtidigt som dessa kan sägas vara kopplade till den kulturella och sociala kontexten.  

Talen (2012) presenterar ett konceptuellt ramverk har att beskriva varför en del bostadsområden 

karaktäriseras av diversitet. Enligt detta grundar sig graden av diversitet på historiska, sociala och 

ekonomiska faktorer. Ett områdes historia i fråga om diversitet har betydelse. Ekonomiska faktorer 

spelar även in, i fråga om exempelvis bostadsmarknadens struktur, det befintliga bostadsbeståndet 
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och andelen hyresrätter inom området. Sociala faktorer spelar in, såsom hur socialt 

sammanhängande ett område är och graden av lokala sociala närverk och relationer. Policy-

relaterade faktorer påverkar också graden av social diversitet inom ett område, då policy kan 

förespråka exempelvis en strävan efter att skapa en social mix, gentrifiering inom mindre geografiska 

områden, ökningen av antalet bostäder inom ett område för en viss social grupp eller skapandet av 

subsidierat boende. Policy-relaterade faktorer kan vara ett resultat av policy och lagar bestämda av 

lagstadgande institutioner, eller ett resultat av gräsrotsinitiativ och är oavsett detta ofta kopplade till 

historiska och ekonomiska faktorer (Talen 2012). Vissa fysiska och lokala faktorer är enligt Talen 

(2012) även associerade med social diversitet och är vidare kopplade till de tidigare nämnda 

faktorerna.  

Detta konceptuella ramverk har influerat det konceptuella ramverk som används i denna studie. 

Talen (2012) använder ramverket för att förklara diversitet inom ett område, men dessa faktorer kan 

även sägas samverka för att inverka på relaterade fenomen. Denna studie ämnar att skapa en ökad 

förståelse över hur den lokala kontexten i fråga om kulturella, sociala och ekonomiska faktorer, samt 

den fysiska miljön hänger samman med sociala beteenden i fråga om social interaktion och 

integrering av individer och grupper.   

2.4.2 Koppling mellan fysisk miljö och sociala beteenden  
I en rapport från Boverket nämns det att det inte finns tillräckliga kunskaper om människans 

förhållande till den byggda miljön (Lilja & Pemer 2010). Denna kunskap är dock viktig om vi ska förstå 

hur sociala beteenden påverkas, inte bara av de så kallade grannskapseffekterna, men även utav 

bostadsområdets uppbyggnad och utformning. Även om planering och design tros har spelat en stor 

roll i att skapa strukturen för segregation och separation av funktioner, så är det dock inte ofta som 

planering och design lyfts fram som medlet för att åtgärda dessa problem (Talen 2012). Fysisk form, 

mönster och uppbyggnad av struktur, alltså designen av ett område, är enligt Talens konceptuella 

ramverk (2012) kopplade till ett områdes möjligheter till social diversitet, vilket i detta avsnitt 

diskuteras närmare. 

Neutens et al. (2013) beskriver att det finns starka empiriska bevis för att bra fysisk design uppmanar 

till skapandet av socialt kapital och bättre sociala interaktioner. Bland annat finns det samband 

mellan en högre grad av sociala interaktioner och gångvänliga grannskap, i förhållande till grannskap 

som är dominerade av bilism (Neutens et al. 2013). Andra faktorer korrelerade med en hög grad av 

sociala interaktioner är kompakt boende i kombination med en hög befolkningsdensitet samt 

tillgänglighet till gatunätet (Neutens et al. 2013).  

Talen (2012) diskuterar kopplingen mellan fysisk design och diversitet och beskriver att denna 

koppling inte är direkt, men att den fysiska miljön kan möjliggöra för att diversitet frodas och 

bibehållas. Talen (2012, s. 52) beskriver att ”design affects all kinds of non-physical realms, things like 

choice, opportunity, interaction, movement, identity, connection, mix, security, and stability”. Med 

andra ord så är Talens utgångspunkt att kopplingen mellan fysisk form och social interaktion inte är 

direkt och determinerad, men att den fysiska formen och miljön kan skapa bättre eller sämre 

förutsättningar för sociala företeelser, såsom integration av grupper. 

Parkinson (2012) berör kopplingen mellan fysisk form och demokratiska faktorer. Han framför att det 

finns allt från väggar och barriärer, till entréers placering som direkt hindrar tillgängligheten till 

platser. Alltså kan den fysiska formen påverka hur människor rör sig i miljön, beroende på den fysiska 

formen och uppbyggnaden. Det finns även former som inte direkt hindrar uttrycket av specifika 

händelser eller frihet, men snarare begränsar dessa, eller underlättar några specifika handlingar 

(Parkinson 2012). I dessa fall är det inte bara platsens fysiska form som inverkar, utan även sociala 
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och individuella normer för rörelse och interaktion med platsen. Parkinson (2012) exemplifierar detta 

med att avsaknaden av kollektivtrafik inte hindrar en grupp människor från att delta i en stads 

aktiviteter, men att avsaknaden kan ses som en stor barriär för en ekonomiskt utsatt grupp, i det fall 

alternativa transportmedel är dyra. Om den fysiska miljön exempelvis delar upp människor i 

enklaver, så kommer möjligheterna till interaktion där emellan att begränsas. Parkinson (2012) 

beskriver att vissa typer av platser uppmuntrar till möten mer än andra och anger att närhet ofta ger 

bättre förutsättningar för utvecklandet av grannskap. Trappor vid entréerna till hus kan fungera som 

ett utrymme för möten mellan grannar och caféer, barer samt bibliotek kan även bidra till 

möjligheterna till möten mellan människor i grannskapet. Mänskliga möten uppmuntras även genom 

att den fysiska miljön bryts upp till mindre enheter samt att brytpunkter bildas som får människor att 

stanna till och ta in den omgivande miljön (Parkinson 2012). Den fysiska miljön påverkar alltså 

individens möjlighet till social interaktion och möten med andra. Den rena existensen av 

mötesplatser är dock inte tillräcklig för att interaktion mellan människor ska ske och Parkinson (2012) 

anger att man ska vara försiktig med att anta precis vilken form som leder till vilka beteenden.  

Talen (2012) beskriver att det bland många planerare finns en skeptism mot att använda design som 

medel för att skapa en blandad och socialt integrerad stad. Talen förklarar detta med att det allmänt 

finns skeptism mot att försöka lösa sociala problem med planering av den fysiska miljön allt sedan 

detta försöktes göra i och med den modernistiska eran. I denna epok planerades mycket som enligt 

dagens stadsplaneringsideal anses vara misstag, i form av stora kvarter och rivandet av ”slum-

kvarter”, vilket enligt Talen (2012) har lett till att fysisk design idag diskuteras mindre. An annan 

anledning till kritik mot att fokusera på en plats fysiska form och design är att det kan uppfattas som 

deterministiskt och kontrollerande, utifrån ett ovanifrån-perspektiv. Sambandet mellan en plats 

fysiska form och människor sociala beteenden kan även, enligt Talen (2012), ses som förenklande då 

det inte analyserar underliggande sociala och ekonomiska processer.  

2.4.3 En fysisk form för social diversitet och möten  
Kommersiella funktioner beblandade med bostäder och gärna arbetsplatser anses vara viktiga för ett 

område karaktäriserat av social diversitet. Offentliga platser lyfts av Talen (2012) fram som speciellt 

viktiga för att skapa en social diversitet inom ett område, eftersom att dessa skapar möjligheter till 

möten. Talen (2012) argumenterar för viktiga design principer i fråga om att skapa social diversitet 

inom ett område. Dessa beskrivs vara kopplingar, mix och säkerhet.  

I fråga om kopplingar inom ett område är det viktigt att maximera anslutbarheten i ett område. 

Vanliga design principer för att skapa detta är genom ett rutnät av gator, etablera hörn i kvarter där 

multipla aktiviteter kan förenas samt lokalisera skolor, parker och andra målpunkter bra med delade 

ytor som skapar kontaktytor (Talen 2012). Talen (2012) beskriver att miljöns fysiska form kan ge 

bättre eller sämre förutsättningar för att skapa passiv kontakt människor emellan, och att social 

interaktion är kopplad till den mängd av passiv kontakt som förekommer. Teorier hävdar även att ett 

nätverk av relationer inom ett grannskap är relaterad till gatunätets uppbyggnad och den interna 

tillgängligheten där emellan (Talen 2012).  

Den andra designprincipen Talen (2012) lyfter fram är blandningen av boendealternativ, faciliteter 

och service för att stödja heterogena sociala behov. För att skapa en hållbar social diversitet behövs 

en diversitet av företag, service och faciliteter lokalt. Talen (2012) beskriver att kompositionen av 

denna blandning är av betydelse och att den vidare bör komplimentera varandra. Det är med andra 

ord viktigt att ett område har en fungerande mix av service och faciliteter för att möta behoven hos 

en heterogen befolkning. Även Ellin (2006) förespråkar en blandning av aktiviteter och program, för 

att ha verksamhet igång under alla dygnets timmar och under alla veckodagar. Platser där aktiviteter 

och verksamheter överlappar varandra skapar bättre förutsättningar till integration av olika grupper 
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som attraheras av de olika typer av aktiviteter som infinner sig på platsen. Genom att möjliggöra för 

mer heterogena platser i fråga om användning kan synergieffekter, effektivitet och högre 

hyresintäkter skapas, vilket idag enligt Ellin (2006) blir allt viktigare i fråga om effektivt 

resursutnyttjande.  

Till sist lyfter Talen (2012) fram säkerhet som en viktig strategi för att uppnå ett social heterogent 

område. De negativa aspekterna av diversitet kan i vissa fall vara rädsla och konflikt och detta bör 

minimeras, genom att integrera bostäder med omgivande gator och allmänna platser samt genom 

naturlig övervakning och aktivitet (Talen 2012).   

2.4.4 Den sociokulturella kontexten 
”Nothing exists in isolation, only in relation (or context), whether it is a buildning, a city, or a person,” 

(Ellin 2006, s.83). För att gå tillbaka till det konceptuella ramverket så är det inte enbart den fysiska 

formen som inverkar på sociala beteenden utan detta tycks vara en samverkan mellan den fysiska 

och sociokulturella kontexten. Parkinson (2012) diskuterar om vi kan separera den fysiska formens 

påverkan från den sociala, kulturella och politiska kontexten. Den fysiska platsen som sådan består av 

en geografisk lokalisering och en fysisk form. Men platsen är även fylld med människor, händelser 

och objekt som representerar något (Parkinson 2012). Enligt min tolkning av detta så har en plats 

både en objektiv och en subjektiv dimension, där den objektiva representerar platsens fysiska 

kontext och den subjektiva representerar platsens kontext utifrån bland annat sociala, politiska och 

kulturella faktorer. Parkinson (2012) förklarar detta med att en viss form kan ha en symbolisk mening 

som är produkten av en social process, vilken kan variera beroende av bland annat den sociala och 

kulturella kontexten. Utifrån detta perspektiv så finns det ingen direkt koppling mellan fysisk form 

och beteenden, utan denna är alltid beroende av kontexten. Parkinson (2012) argumenterar för att 

fysisk form har större betydelse i ett större geografiskt perspektiv, så människors rörelsemönster är i 

högre grad påverkad av tillgängligheten, och därmed mer förutsägelsebart. I en mindre skala 

däremot, så är tillgänglighet en mindre betydande faktor, vilket skapar ett rörelsemönster som i 

högra grad beror på andra faktorer. En fysisk form har även större inflytande på människor beteende, 

i relation till andra faktorer, i de fall där den fysiska formen på något sätt är tvingande. Även om 

Parkinson (2012) diskuterar spatiala faktorers inverkan på politiska och demokratiska beteenden, så 

anser jag hans resonemang vara appliceringsbart även på andra former av sociala beteenden.  

Den lokala kontexten är alltså beroende av andra faktorer än fysisk form. Den lokala kontexten 

präglas även utav faktorer såsom sociala, ekonomiska och kulturella, vilka samverkar och påverkar 

hur människor använder den fysiska miljön. En av dessa faktorer är de kulturella värderingar som 

präglar ett område, eller en plats. Kulturella värderingar kan sägas referera till delade meningar som 

är kopplade till människors liv och miljöer och beteenden som går att härledas till kulturell 

tillhörighet och att leva tillsammans (Low et al. 2005). Kulturella värderingar har ofta en 

värdeladdning som påverkar hur människan ställer sig till olika situationer, andra människor, sociala 

grupper eller en plats. Low et al. (2005) beskriver att kulturella värderingar är de bästa indikatorerna 

på vad en människa tycker om en plats eller ett objekt och vad en människa har för känslor kopplade 

till platsen. Kulturella värderingar skapas utifrån att människor lever en längre tid på en viss plats, 

eller i ett visst socialt sammanhang, alternativt är delaktig i aktiviteter eller yrken som skapar vissa 

relationer och kopplingar till en plats. Low et al. (2005) beskriver att kulturella, platsbundna 

kopplingar utvecklas med tiden mellan människa och plats, speciellt då platsen har en stor mening 

och signifikans i skapandet av minnen, eller i och med en pågående användning av platsen. Den 

kulturella kontexten påverkar hur människor förhåller sig till en plats och därför även hur de beter sig 

och samverkar på platsen.   
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Riger och Lavrakas (1981) diskuterar faktorer som skapar band mellan individen och ett grannskap. 
Ett grannskap kan dels ge olika möjligheter till social interaktion och dels skapa en känsla av 
tillhörighet i fråga om att psykologiskt känna tillhörighet till grannskapet. Riger och Lavrakas (1981) 
beskriver att detta är av stor vikt för det psykiska välmåendet och undersöker vilka faktorer som gör 
att individen känner tillhörighet till grannskapet man bor i. Enligt studien så har individens steg i 
livscykel en stor betydelse för känslan av tillhörighet. Individer med barn känner exempelvis generellt 
ett starkare band till grannskapet. Barn fungerar som en viktig länk mellan grannar och skapar 
funktionella såsom kommunikativa band. En annan faktor som spelar in för känslan av tillhörighet är 
den socioekonomiska situationen, där låg inkomst och utbildningsnivå oftare begränsar individen till 
sociala band inom grannskapet. Individer som ofta saknar sociala nätverk inom grannskapet är yngre 
vuxna utan familjer och äldre människor. Yngre vuxna har dock i större utsträckning resurserna och 
mobiliteten att skapa kontakter och nätverk utan för grannskapet, samtidigt som den äldre gruppen 
oftare är mer beroende av sociala band inom grannskapet (Riger & Lavrakas 1981). 
 
I denna studie studeras den lokala kontextens inverkan på sociala beteenden ifråga om användandet 
av mötesplatser, social interaktion samt integration.   
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III Fallstudien Fisksätra-

Saltsjöbaden  
3.1 Bakgrund  

3.1.1 Läge och förutsättningar 
Nacka kommun är beläget till öster om Stockholms kommun. Kommunen är indelad i fyra 

kommundelar, nämligen Sicklaön, Boo, Älta samt Fisksätra-Saltsjöbaden (Nacka kommun 2013). Den 

kommundel som är fokus för denna studie att Fisksätra-Saltsjöbaden. Kommundelen består utav de 

två delområdena Fisksätra med en befolkning på cirka 7800 invånare, samt Saltsjöbaden med en 

befolkning på cirka 10400 invånare (Nacka kommun 2013). Fisksätra omfattas av cirka en 

kvadratkilometer och Saltsjöbaden har en yta på cirka fem kvadratkilometer. Den bebyggda delen av 

Fisksätra som är beläget närmast den bebyggda delen av Saltsjöbaden avskiljs av ett grönområde 

som kallas Gröna Dalen och avståndet där emellan är som minst cirka 500 meter.   

Saltsjöbanan förbinder Fisksätra med Storstockholm och övriga Nacka en resa in till centrala 

Stockholm tar cirka 25 minuter. En station är belägen i anslutning till Fisksätra centrum och två 

stationer längre ut på banan från Stockholm sett, ligger en station belägen vid Saltsjöbadens 

centrum.  

 
Figur 2: Rödmarkering visar Fisksätras ungefärliga avgränsning, svart markering visar Saltsjöbadens ungefärliga 

avgränsning (Google maps).  
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I översiktsplanen ”Hållbar framtid i Nacka” för Nacka från 2012 står att Saltsjöbadens centrum är ett 

av flera lokala centrum som ska utvecklas och förätas. 2014 startade Nacka kommun ett 

detaljplaneprogram för Saltsjöbadens centrum, vilket ska ligga till grund för kommande detaljplaner i 

området och ange inriktningen på centrumets framtida utveckling. Planprogrammet ämnar att pröva 

förutsättningarna för att utveckla centrumet och gör det mer attraktivt och levande med en 

blandning av bostäder, arbetsplatser och service. En aspekt som även diskuteras är hur en bättre 

koppling kan skapas mellan Saltsjöbaden och Fisksätra; ”dessutom är det av största vikt att fundera 

över sammankopplingen med ”Gröna dalen” och Fisksätra som i dagsläget inte alls hänger ihop med 

Saltsjöbadens centrum och övriga Saltsjöbaden trots att de ligger så nära varandra” (Nacka 2014, s. 

1). Med andra ord finns potential för ökade kontakter mellan de två områdena Fisksätra och 

Saltsjöbaden och en politisk vilja att genomföra detta. 

3.1.1.1 Delområdet Fisksätra 
Fisksätras centrum och hyreshus byggdes under perioden 1969-1974 som en del av 

miljonprogrammet på dåvarande ängar och åkrar (Tham & Madsen 2014). Området representerar 

den senare delen av miljonprojektets ideal, med hög bebyggelsetäthet och lägre flerfamiljshus. Kring 

Fisksätra centrum skapades koncentrerad högre bebyggelse med stadslika former vilket möjliggjorde 

för uppförandet av låga hus på de omgivande höjderna. Denna tanke grundade sig på en idé om 

demokratisk spridning av områdets boende och möjliggörandet av att köra bostadskarriär inom 

området (Nacka kommun 2013b).  

Gångavstånden inom Fisksätra är korta, grönytorna inom området få och området karaktäriseras av 

trafikseparering. Runt om hyreshusområdet ligger tre mindre höjder där radhus och villor senare 

uppfördes, vilka kallas Båthöjden, Fiskarhöjden och Fågelhöjden. Mellan dessa höjder och 

hyreshusområdet sträcker sig en ringväg som separerar delområdena åt, vilken även separerar 

biltrafiken från bostadsområdena (Tham & Madsen 2014). Fisksätra byggdes för att underlätta 

bostadsbristen för familjer, vilket även avspeglas i områdets fysiska uppbyggnad. Området har stora 

parkeringsplatser som anlades för att möjliggöra för familjers bilbehov. Lekplatser och friytor är 

lokaliserade nära hemmet och lägenheterna har byggts med en storlek anpassad efter en familjs 

behov (Nacka kommun 2013b). 

Under andra halvan av 00-talet började Nacka kommun att arbeta med utvecklandet av Fisksätra, 

utvecklingsidéer togs fram och medborgardialoger genomfördes, där syftet var att skapa en idé om 

hur utveckling av området skulle kunna ta fortsatt form (Nacka kommun 2013b). 2013 antog Nacka 

kommun ett planprogram för Fisksätra med syfte att ange förutsättningar och mål för kommande 

planarbeten samt kommunens vilja och avsikter med Fisksätras utveckling (Nacka kommun 2013b). I 

programmet anges det bland annat att förtätning av området är lämplig på flera platser. I 

programmet framhålls även att den kulturella mångfald som finns i Fisksätra ska bejakas och 

utvecklas. Det anges vidare att fler mötesplatser ska tillskapas, för fler målgrupper som är mer 

inbjudande med liv och rörelse (Nacka kommun 2013b). I detaljplaneprogrammet beskrivs det även 

att ”kommunens vision är öppenhet och mångfald. Detta ska även genomsyra det utvecklings – och 

planeringsarbete som genomförs i Fisksätra” (Nacka kommun 2013b, s.16). I programmet beskrivs 

det även att mångfald innebär mångfald i den fysiska miljön i form utav bland annat en blandning av 

bostäder och verksamheter, olika hustyper, mötesplatser av olika slag och stora möjligheter för 

individen (Nacka kommun 2013b). 
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Figur 4: Hyreshus Fisksätra.  

3.1.1.2 Delområdet Saltsjöbaden 
Saltsjöbadens historia inleddes 1889 när planer startades på att skapa ett fulländat modernt 

rekreationsområde, badort och villastad vid Baggensfjärden, nuvarande Saltsjöbaden (Stockholms 

Läns museum 2014). En arkitekt anlitades för att upprätta en stadsplan för området. Planen gjordes 

organiskt formad, vägar och tomter följde terrängen. 1893 invigdes infrastrukturprojektet 

Saltsjöbanan som kopplade ihop området med Stockholms innerstad med kollektivtrafik (Stockholms 

Läns museum 2014). Neglingeön var den del av området som började bebyggas först och därefter 

följde uppförandet av villor i de centrala delarna av Tattby och Igelboda (Nacka kommun 2014). 

Arkitektritande villor blev vanligt i Saltsjöbaden. 1893 öppnades det praktfulla Grand Hôtel och några 

decennier senare det ett friluftsbad på Restaurangholmen bestående av två kallbadhus (Stockholms 

Läns museum 2014). På 60-talet initierades skapandet av ett centrum för Saltsjöbaden. Det nya 

centrumet, som idag kallas Saltsjöbadens centrum, byggdes färdigbyggt 1969. Under början av 70-

talet tillkom bostadsområdet Igelbodaplatån med sina storgårdskvarter samt flerbostadshusen på 

Ljuskärrsberget (Nacka kommun 2014).  

 
Figur 14: Villor, idrottsplats och hotell i Saltsjöbaden.  

3.1.2 Kommunens visioner  
I översiktsplan för Nacka kommun från 2012 anges det att det är viktigt att skapa attraktiva 

mötesplatser inom kommunen för att skapa bättre kontakt och utbyta mellan människor. I 

översiktsplanen anges det vidare att ”fler mötesplatser ger människor med olika bakgrund möjlighet 

att mötas på ett naturligt sätt och bidrar därmed till att öka den sociala integrationen” (Nacka 

kommun 2012, s.34). Det anges vidare att mötesplatser i det offentliga rummet behöver bli mer 

tillgängliga för att möjliggöra för möten mellan alla grupper, för att bidra till en ökad acceptans för 

det som är annorlunda. På grund av detta anges ett an målen i översiktsplanen vara att skapa ett 

ökat antal platser för spontana möten (Nacka kommun 2012). Det anges även att mötesplatser inom 

kommunen bör planeras så att människors rörelsemönster samlas genom att prioritera sambanden 

mellan olika platser och på så sätt göra mötesplatser tillgängliga för alla grupper (Nacka kommun 

2012).  
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I översiktsplanen diskuteras även segregation och det beskrivs att en blandning av upplåtelseformer, 
bostadstyper, verksamheter och mötesplatser kan skapa möjligheter till en ökad integration (Nacka 
kommun 2012). Det framgår även att i samtliga lokala centra inom kommunen ska åtgärder 
genomföras som för komplettera med de funktioner som saknas och därmed främja mötesplatser 
(Nacka kommun 2012). Två av kommunens lokala centrum är Fisksätra centrum, samt Saltsjöbadens 
centrum. 

3.1.3 Avgränsning av fallstudien 
I detta avsnitt förtydligas den geografiska avgränsningen för fallstudien.  

Saltsjöbaden har en större befolkning än Fisksätra, men vad är en större skillnad områdena emellan 

är Saltsjöbaden markant större yta. I studien kommer mötesplatser inom dessa två områden att 

studeras ur ett lokalt perspektiv. Tyngdpunkten för studien ligger på de två större lokala 

centrumområdena och dess omgivningar, se Figur 7, vilket är Fisksätra centrum och Saltsjöbadens 

centrum med omnejd. Denna avgränsning, eller fokusering har valts av flera anledningar. På grund av 

det detaljplaneprogram som i skrivande stund är under utveckling kring Saltsjöbadens centrum, gör 

området extra intressant att studera specifikt. Den begränsade tiden studien utförs på föranleder 

även en geografisk avgränsning för att det empiriska materialet ska bli kvalitativt. En annan anledning 

till den beskrivna avgränsningen är det faktum att den mötesplats som Saltsjöbadens centrum med 

omnejd utgör, även är den mötesplats i Saltsjöbaden som ligger närmast Fisksätra och därför är mest 

intressant utefter studiens fokus; integration av områdena. Även om inga observationer kommer att 

genomföras i de tre mindre utpekade områdena för mindre service angivna i Figur 7, så är dessa 

platser fortfarande av intresse för studien och behandlas på en mer ytlig nivå. Analys av en avgränsad 

plats kan aldrig göras utan att sätta platsen i ett större kontext och det större område platsen 

samverkar med. Detta gäller även denna studie och därför ska den avgränsning som här presenteras 

inte ses som definitiv, utan som en illustration av vart gränsen har dragits för den i studien utförda 

inventering av befintliga mötesplatser. Mötesplatser utanför avgränsningen tas upp i de intervjuer 

och enkäter som utförs och bidrar på så sätt till det framkomna resultatet.  

Efter detta avsnitt följer en genomgång av det empiriska material som tagits fram. Först behandlas 

Fisksätra och studeras utifrån sin fysiska kontext och därefter ur sin sociala och kulturella kontext. 

Därefter studeras samma faktorer i fråga om Saltsjöbaden.  

 
Figur 3: Lokala centrum och mindre mötesplatser (Nacka kommun 2012). 
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3.2 Den socioekonomiska och demografiska kontexten  
I detta avsnitt jämförs den demografiska samt socioekonomiska struktur som råder i Fisksätra och 

Saltsjöbaden.  

3.2.1 Demografi 
De uppgifter som följer är gäller för området Saltsjöbaden-Älgö vilket är viktigt att poängtera, då Älgö 

inte ingår i denna studie. På grund av att Älgö är ett område med en likartad struktur så kan det dock 

antas att området har en relativt likartad demografisk struktur så uppgifterna kan troligtvis bidra till 

en förståelse för Saltsjöbaden som område. 

I den del av Fisksätra som omfattar hyreshusområdet samt enfamiljshusområdet Båthöjden bor cirka 

6500 personer. Utöver denna befolkning så bor cirka 1500 personer inom de två separerade 

enfamiljshusområdena Fågelhöjden och Fiskarhöjden (Nacka 2013). Total ger det Fisksätra en 

befolkning på cirka 8000 invånare i dagsläget. Idag är området en av Sveriges mest tätbefolkade orter 

(Tham & Madsen 2014), vilket dock ska sägas bero på områdets geografiska avgränsning. Området 

har en positiv befolkningsprognos för de närmaste åren, vilket främst anges bero på en ökad 

inflyttning till området. Fisksätra är ett område med en stor befolkningsomsättning. Sedan 2006 har 

in – och utflyttningen i Fisksätra utgjorts av att cirka 1000 personer flyttar ut och in från området 

varje år (Nacka kommun 2013). Denna omsättning är relativt hög och leder till att den sociala 

strukturen i området ständigt är i förändring. Saltsjöbaden har totalt sett 10300 invånare och har 

alltså en något större population än Fisksätra. Befolkningsutvecklingen i området beräknas öka något 

de närmaste åren, även om denna ökning är markant mindre än den beräknade ökningen i Fisksätra 

(SCB 2012).  

Befolkningen i Fisksätra är relativt ung, 43 % av de boende är 30 år eller yngre (Nacka kommun 

2013). Området har en högre andel befolkning i åldern cirka 20-30 år än Nacka kommun generellt 

sett (SCB 2012). Saltsjöbadens befolkning har i princip motsatta koncentrationer ifråga om ålder. 

Saltsjöbaden har en lägre andel befolkning i åldern cirka 20-40 år än övriga Nacka generellt sett, samt 

en högre andel befolkning över 60 år. Områden har också en något högre andel barn än i övriga 

Nacka (SCB 2012).  

3.1.2 Etnisk sammansättning 
I fråga om etnisk sammansättning har År 2014 har Fisksätras befolkning en bakgrund från 126 olika 

länder, där alla världens världsdelar finns representerade i befolkningssammansättningen (Tham & 

Madsen 2014). Enligt SCB (2012) har 66,5 % av Fisksätras befolkning utländsk bakgrund, med vilket 

avses att en individ är antingen född utomlands, eller har två föräldrar som båda är födda utomlands. 

Under flera år har befolkningsutvecklingen för inrikes födda i området varit negativ, på grund av att 

många inrikes födda har flyttat från området samtidigt som antalet utrikes födda har ökat. Denna 

trend beräknas fortsätta och på så sätt leda till ett område med större befolkning och större andel 

utrikes födda (SCB 2012). 

Saltsjöbaden har motsatt till detta en låg andel boende med icke-svensk bakgrund. Enligt SCB (2012) 

har cirka 13 % av Saltsjöbadens befolkning utländsk bakgrund, med vilket avses att en person är 

antingen född utomlands eller har två föräldrar som båda är födda utomlands och av dessa är 

majoriteten födda inom Norden eller EU.  

3.1.3 Socioekonomisk kontext 
Saltsjöbaden karaktäriseras av boende med en hög utbildningsnivå, samt inkomst. Fisksätra har en 

märkbart lägre medelårsinkomst och dessutom en högre arbetslöshet och andra sociala problem 

kopplade till en lägre socioekonomisk situation. Medelinkomsten i hyreshusområdet i Fisksätra var 
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183 000 kr, vilket kan jämföras med Saltsjöbadens medelinkomst på 519 000 kr under samma år 

(Tham & Madsen 2014). Arbetslösheten i Fisksätra var år 2012 mer än dubbelt så hög som för Nacka i 

helhet. Fisksätraborna har dubbelt så många dagar för sjuk – och aktivitetsersättning i jämförelse 

med Nacka som helhet. I fråga om valdeltagande år 2014 så röstade 66,87 % av Fisksätraborna i 

riksdagsvalet, vilket är nästintill 20 procentenheter under valdeltagandet för riket i stort (Tham & 

Madsen 2014). Andel familjer med bil inom Fisksätra är 28 %, jämfört med Nacka i stort där cirka 49 

% av familjerna har bil (Nacka kommun 2013). Utbildningsnivån i Fisksätra är lägre än i övriga Nacka 

generellt sett (SCB 2012).  

3.3 Den fysiska kontexten  
I detta avsnitt kommer de två delområdenas fysiska kontext att analyseras. Resultaten från de två 

enkätundersökningarna kommer även att presenteras, vilka ligger till grund för identifieringen av 

mötesplatser i områdena som presenteras i nästkommande avsnitt. 

3.3.1 Fisksätra  
Fisksätra är beläget mellan naturreservatet Skogsö och naturområdet Erstaviksområdet. Dessa två 

grönområden länkas samman i och med grönområdet Gröna Dalen mellan Fisksätra och 

Saltsjöbaden.  

Fisksätra är ett tidstypiskt exempel på ett välplanerat miljonprojektsområde, med hög bebyggelse 

täthet och närhet till kommunikationer. Fisksätra är karaktäriserad utav enklavplanering och 

separerad trafikföring. Likt många andra miljonprojektsområden är hustyperna homogena och 

byggda kring ett litet centrum med tillhörande torg. Fisksätra är karaktäriserat utav hyreslägenheter, 

radhus, grändhus och atriumhus. Flerbostadshus omger Fisksätra centrum och dominerar området 

med 30 stycken hus byggda i 6-7 våningar. Husen bildar åtta stycken gårdsrum och en allé. 

Gårdsrummen är relativt kuperade och utformade för lek och utevistelse. Det offentliga rummet 

utgörs till stor del av gatumiljön, parkeringarna framför centrum samt Fisksätra allé (Nacka kommun 

2013b). Cirka 80 % av Fisksätras befolkning bor i lägenheter i hyreshusen. Majoriteten av 

lägenheterna består utav 2-3 rum och kök.  

Det offentliga stadsrummet kretsar inte kring gaturummet, utan karaktäriseras istället av 

mellanrummen mellan husen; halvöppna gårdar och mindre parker och lekplatser. Lilja och Pemer 

(2010) beskriver att många förorter har vissa gemensamma drag, vilket exempelvis är den fysiska 

omgivningens uppbyggnad med tanke på grannskap, närheten till naturen samt indelning av zoner 

för bostäder och service. Detta kan tydligt avspeglas på Fisksätra som karaktäriseras av detta. I 

detaljplaneprogrammet beskrivs även att ”områdets struktur ger också upphov till att människor 

träffas, en sorts urbanitet och stadsmässiga kvalitéter fast på Fisksätras vis” (Nacka kommun 2013b, 

s.16). Områdets täthet och struktur gör att hyreshusens gårdar, samt gångstråk blir till naturliga 

platser för möten mellan de boende.      

Fisksätra centrum är beläget i direkt anslutning till Fisksätra station. Centrumets stora beståndsdelar 

består utav ett köpcentrum, i huvudsak uppförd i två våningar beläget söder om stationsområdet 

samt söder om detta ett torg omringat av centrumbyggnaden, hyreshus och en kyrka. 

Köpcentrumets övre våning är utformat så att ett stråk förbinder stationen genom centrumet till 

torget. Nivåskillnaderna på platsen gör att det även finns möjlighet att passera på centrumets utsida, 

vidare över en bro över torget. Centrumets nedre våning har sin entré mot busshållplatsen nedanför 

stationen. I centrumbyggnadens nedervåning ligger en större mathandelsbutik, en restaurang och ett 

aktivitetscenter för idrottsverksamhet. På centrumbyggnadens övre våning ligger ytterligare en 
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mathandelsbutik, bibliotek, apotek, café, restaurang och annan mindre service och butiker. En 

vårdcentral är belägen på en mindre tredje våning, med anslutning till bron över torget.     

3.3.1.1 Bakgrund enkätundersökning Fisksätra 
I detta avsnitt följer resultatet av de genomförda enkätundersökningen som utförts i Fisksätra 

centrum samt Saltsjöbadens centrum. För att förstå jämförelsen så beskrivs dock den demografiska 

fördelningen av de responderande. De responderande var 108 stycken. Andelen responderande 

kvinnor var 52 stycken och andelen män 56 stycken. Åldersfördelningen bland de responderande 

illustreras i Figur 5. I enkäten tillfrågades vilken boendeadress de responderade hade, vilket visas i 

Figur 6, där varje röd prick illustrerar en boendeadress. Utöver dessa platser är det två personer av 

de responderande som bor i andra delar av Nacka och tolv av de responderande som bor i 

Saltsjöbaden, främst på Neglingeön. Av Figur 6 kan det avläsas att majoriteten av de responderande 

är bosatta inom gångavstånd från centrumet och mer bestämt inom en mycket snäv radie, som 

sträcker sig till hyreshusområdet specifikt. Cirka 10 % av de responderade är bosatta i Fisksätras 

enfamiljshusområden som till befolkning motsvarar knappt 20 % av Fisksätras befolkning i stort. Vad 

som kan utläsas är även att det är få individer som inte är bosatta inom Fisksätra som besöker 

centrumet, cirka 10 % av de responderande. Majoriteten anger att de har promenerat till platsen (se 

Appendix A).  

 
Figur 5: De responderades åldersfördelning. 

 
Figur 6: Fördelning av de responderades hemadresser.  
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De diagram som visas nedan motsvarar de svar som angivits på de ingående frågorna. Av de 

responderande så besöker majoriteten platsen frekvent. Knappt 40 personer anger att be besöker 

platsen dagligen, och cirka 60 personer anger att de besöker platsen flera gånger i veckan (se 

Appendix A) Av Figur 7 avläses att majoriteten av de responderande besöker centrumet för att 

handla. På denna fråga så fanns möjlighet att ange flera svar och nästan hälften av de responderande 

avger även att de besöker platsen för att socialisera, träffa grannar och vänner. Oavsett om dessa 

sociala faktorer är de som får de responderande att besöka platsen, så uppger en majoritet att 

spontana och oplanerade möten sker på platsen (Figur 8). Cirka 40 personer anger att de brukar ha 

planerade möten på platsen (Figur 8), då man bestämmer träff med vänner och bekanta för att sedan 

gå någon annanstans eller socialiserar på den lokala restaurangen, caféet eller i centrumbyggnaden 

och torget generellt. Det ska poängteras att den grupp där högst andel har svarat att de har 

planerade möten på platsen är barn och unga. Slutsatsen av detta är att Fisksätra centrum har en 

viktig betydelse för de boende ur ett socialt perspektiv och är vidare en av de viktigaste 

anledningarna till att människor besöker platsen. Olika tendenser går att utläsa i fråga om 

anledningar bakom att olika ålderskategorier besöker Fisksätra centrum. I ålderskategorin 0-19 (se 

Appendix A) så är det 33 % som anger att de besöker platsen för att handla och ungefär lika stor 

andel som anser att de besöker platsen för att socialisera. I ålderskategorin 20-64 (se Appendix A) så 

är det en mindre andel som uppger det sociala som anledning till att besöka platsen, här är det 

istället handla och andra ärenden som är den mest angivna anledningen till besöket. Bland de 

responderande seniorerna så ser svaren likvärdiga ut, men i denna kategori är det en större andel 

som uppger andra ärenden och biblioteket som anledningar till besöket (se Appendix A). Mellan män 

och kvinnor ser svarsfrekvenserna likvärdiga ut, men det är fler män än kvinnor som uppger det 

sociala som anledning till att besöka platsen och fler kvinnor som uppger biblioteket (se Appendix A).  

 

 
Figur 7: Vad är det som gör att du besöker platsen?  

 
Figur 8: Fisksätra centrum som mötesplats 
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inom Fisksätra, utanför hemmet (se Figur 8). På den frågan svarade 8 personer att de inte besöker 

några andra platser inom Fisksätra. De platserna som fick de högsta svarsfrekvensen var 

Braxenparken, Fisksätra Holme, idrottsplatsen/sporthallen och den omgivande naturen. Frågan 

ställdes även om de responderande saknade någon typ av plats inom området. På denna fråga blev 

det mest frekventa svaret att det saknas ett café i området och ett gym alternativt utomhusgym. 

Majoriteten av de responderande kom inte på något som de saknar, vilket ska poängteras inte 

framgår i Appendix A. Slutligen frågades om de responderande någonsin besöker Saltsjöbaden. Av de 

givna svaren kan slutsatsen dras att majoriteten besöker Saltsjöbaden, av olika anledningar. Endast 

cirka 16 personer anger att de aldrig besöker Saltsjöbaden. Mer än var tredje anger att de besöker 

Saltsjöbadens centrum och därutöver anges ett antal andra platsen som besöks (se Figur 9).     

 
Figur 9: Vilka andra platser besöker du inom Fisksätra? 

 
Figur 10: Besöker du någonsin Fisksätra och i så fall i vilket syfte? 
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kommun 2014, s. 6). I centrumet finns både dagligvaruhandel och detaljhandel. Annan service som 

erbjuds är apotek, systembolag, vårdcentral, bibliotek, gym, folktandvård med mera. I centrumet är 

även ett antal restauranger belägna. I relativ närhet till centrum finns även en idrottsplats och 

badanläggning. Bebyggelsen i närområdet har en höjd på cirka 2-6 våningar. Intill centrumet ligger 

annan service och områden för rekreation, såsom golfbana och idrottsplats. Centrumet är inte 

beläget i mitten utav Saltsjöbaden, utan fungerar istället som en port in i området, genom att vara 

beläget i områdets början precis intill huvudleden in i området (Nacka kommun 2014). På grund av 

områdets geografiska utsträckning gör detta att avståndet till centrumet för en stor del av de boende 

är längre än avståndet till Fisksätra.  

Bebyggelsen i centrumområdet är storskalig och byggnaderna i området har en sammanhängande 

utformning. Entréer till själva centrumbyggnaden är belägna på den västra sidan om byggnaden mot 

en stor parkering, vid den norra sidan mot en gångtunnel till Igelboda skola samt på den östra sidan 

mot stationen (Nacka 2014).  

Saltsjöbaden centrum omges av de två bostadsområdena Ljuskärrsberget och Igelbodaplatån som 

ligger högre upp i terrängen i norr och syd. Cirka 1400 människor bor i dessa områden (Nacka 2013). 

Ljuskärrberget som ligger söder om centrumet består av flera storgårdskvarter byggda i 2-3 våningar. 

Runt området sträcker sig naturmark bestående av tallbevuxna hällmarker. Området nås av en bilväg 

från centrumet och på den områdets södra sida är en golfbana och en ishall belägen. En tunnel under 

Ljuskärrsberget förbinder centrumet med golfbanan, men områden kan även nås via en 

promenadväg förbi Tippens station. Norr om centrum ligger Igelbodaplatåns bostadsområde, liksom 

Igelboda skola och förskola. Bebyggelsen i området består både av ett antal symmetriska 

storgårdskvarter samt ett antal radhus. Flerbostadshusen är högre än Ljuskärrsbergets bebyggelse I 

området ligger även en skola samt förskola (Nacka 2014).   

Tattby och Neglinge är två områden belägna öst, samt i sydöst om Saltsjöbadens centrum, med en 

befolkning på totalt cirka 1600 personer (Nacka 2013). Båda områdena domineras av friliggande 

småhus belägna i ett terränganpassat gatunät. Gatumiljön är vegetationsrik och tomterna luftiga 

med trädgårds – och naturtomter (Nacka 2014). I Tattby ligger en skola (Saltsjöbadens samskola) och 

en kyrka (Uppenbarelsekyrkan). Neglinge består i huvudsak av flerbostadshus och gruppbyggda 

småhus, men innehåller även andra verksamheter. I närheten av Neglinge station ligger en skola 

(Neglinge skola) samt ett servicehem. Mellan Neglinge station och Tattby ligger en idrottsplats samt 

en badanläggning. Söder om Tattby, avgränsat av ett grönområde, kyrka samt en skola, ligger 

Solsidan. Solsidan är ett område karaktäriserat utav friliggande villor. Norr om Saltsjöbadens centrum 

breder sig det större bostadsområdet Igelboda-Baggensudden ut. I området bor drygt 3000 invånare 

(Nacka 2013). Området består i huvudsak av friliggande småhusbebyggelse. På Baggensudden bor 

knappt 700 människor. Baggensudden är belägen vid vattnet och är kantad med småbåtshamnar. På 

udden ligger även en krog. Söder om Baggensudden ligger Neglingeön. Ön omfattas av en blandning 

av småhus, flerbostadshus, handel och andra verksamheter. Dessa omfattar exempelvis 

restauranger, ett hotell, tennisbanor med mera.  

3.3.2.1 Bakgrund enkätundersökning Saltsjöbaden 
I detta avsnitt följer resultatet av enkätundersökningen utförd i Saltsjöbadens centrum. De 

responderade var 104 stycken. Andelen responderande kvinnor var 57 stycken och andelen män 46 

stycken. Åldersfördelningen illustreras i Figur 15 och visar att seniorer i enkätundersökningen är 

något överrepresenterade. I enkäten har tillfrågadats var de responderande bor, vilket resulteras i 

Figur 16, där varje röd prick illustrerar en boendeadress. Utöver dessa platser var det fem av de 

responderande som bodde i områden utanför Fisksätra och Saltsjöbaden. Av Figur 16 kan det avläsas 

att majoriteten av de responderande är bosatta inom Saltsjöbaden, men att 20 personer är bosatta i 
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Fisksätra. Till skillnad från de responderade i enkätundersökningen för Fisksätra centrum, så är de 

responderande i detta fall utspridda över en mycket större area, närmre sagt över hela Saltsjöbaden. 

Detta visar sig även på den höga andel som tagit sig till platsen med bil (se Appendix A). Det går dock 

att utläsa ett mönster, där en större andel responderande är bosatta i de områden som är närmast 

lokaliserade centrumet.  

 
Figur 15: De responderades åldersfördelning 

 
Figur 16: Fördelning av de responderades hemadresser.  

De diagram som visas nedan motsvarar de svar som angivits på de ingående frågorna. Av de 

responderande så besöker majoriteten platsen frekvent. En klar majoritet uppger att de besöker 

platsen flera gånger i veckan. Till skillnad från de responderande i Fisksätra centrum, så är det inte 

många som uppger att de besöker centrumet dagligen (se Appendix A). Av Figur 17 går att avläsas att 

nästintill alla av de responderande besöker centrumet för att handla. På denna fråga så fanns 

möjlighet till att ange flera svar och cirka 40 personer anger även att de besöker platser för att utföra 

andra ärenden. Till skillnad från de responderande i Fisksätra centrum, så är det enbart cirka 25 

personer som uppger att de besöker platsen för att socialisera, träffa grannar och vänner. Oavsett 

om dessa sociala faktorer är de som får de responderande att besöka platsen, så uppger cirka 30 

personer att planerade möten kan ske på platsen och nästintill 75 personer anger att spontana och 
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oplanerade möten sker på platsen (Figur 18). Det ska poängteras att den grupp där högst andel har 

svarat att de har planerade möten på platsen är barn och unga (se Appendix A). Slutsatsen av detta 

är att centrumet ändå har en relativt viktig betydelse ur ett socialt perspektiv på grund av de 

spontana och oplanerade mötena som där sker. Olika ålderskategorier uppger olika anledningar till 

att de besöker centrumet. I ålderskategorin 0-19 (se Appendix A) så är det cirka 30 % som anger att 

de besöker platsen på grund av social anledningar, vilket överensstämmer med samma 

ålderskategori i Fisksätra centrum. I jämförelse med detta är det enbart 6 % i ålderskategorin 20-64 

(se Appendix A) som uppger det sociala som anledning till ett besök och 13 % bland seniorerna. Bland 

seniorerna, samt ålderskategorin 20-64 så är det istället handel och andra ärenden de mest frekventa 

anledningarna till att besöka centrumet. I ålderskategorin 20-64 så uppger även 14 % restauranger 

och caféer vara en anledning till besök. Sammantaget kan det konstateras att platsen är en mycket 

viktig mötesplats och social punkt för Saltsjöbadens barn och unga, även om det sociala inte är själva 

anledningen till att platsen besöks. I fråga om könsfördelning så har liknande svar getts från de 

responderande männen respektive kvinnorna.  

 
Figur 17: Vad är det som gör att du besöker platsen? 

 
Figur 18: Saltsjöbadens centrum som mötesplats   

Förutom frågor om Saltsjöbadens centrum så har enkäten innefattat frågor om övriga delar av 

Saltsjöbaden, samt Fisksätra. Frågan ställdes om de responderande använder eller besöker några 

andra platser inom Saltsjöbaden, utanför hemmet (se Figur 19). Närmare 35 responderande uppgav 

att inga andra platser besöks inom området förutom centrumet. Fler än 35 uppgav dessutom att de 

enbart socialiserar inom hemmet, eller träffar vänner och bekanta på platsen de bor på. De platser 

som flest uppgavs besöka inom Saltsjöbaden var arenor och hallar för idrottsverksamhet, 

hamnområdet, restaurangholmen, badplatser samt omgivande natur. Frågan ställdes även om de 

responderande saknade någon typ av plats inom området. På denna fråga blev det mest frekventa 

svaret att det saknas restauranger, barer och caféer i området och det poängterades av många att 
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dessa borde lokaliseras utanför centrumbyggnaden (se Appendix A). Anmärkningsvärt är även att 

cirka var tredje responderande inte saknar något inom området. Slutligen frågades om de 

responderande någonsin besöker Fisksätra. Av de givna svaren kan slutsatsen dras att majoriteten 

aldrig besöker Fisksätra, närmre 55 personer anger detta (Figur 20). Det ska även poängteras att av 

de responderade så är drygt 10 personer boende i Fisksätra. Den vanligaste anledningen till att 

besöka Fisksätra tycks vara för att besöka vänner, eller för att handla eller utföra ärenden i Fisksätra 

centrum.  

 
Figur 19: Vilka andra platser besöker du inom Saltsjöbaden?  

 
Figur 20: Besöker du någonsin Fisksätra? I vilket syfte?  
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3.4.1 Fisksätra 

3.4.1.1 Fisksätra centrum, bibliotek, torg och kyrka  

 
Figur 11: Fisksätras centrum/torg 

Centrumanläggningen 

Fisksätra centrum behandlas i den enkätundersökning som redovisas i föregående avsnitt. Enligt 

denna så är platsen en mycket betydande mötesplats inom området. Centrumet har ett varierat 

utbud av verksamheter där både privata och offentliga verksamheter finns samlade. I centrumet 

bedrivs affärsverksamhet som har ett rent kommersiellt intresse, men även kommersiella platser 

som har som syfte att fungera som en social samlingsplats, såsom ett café samt restauranger. 

Tunström et al. (2010) beskriver att caféer och restauranger fungerar som mötesplatser för 

människor som har starka band sedan tidigare, men även en plats där spontana möten uppstår.  

I Fisksätra centrum så möts människor över generationsgränserna, samt människor med olika 

socioekonomiska, samt etniska bakgrunder. På platsen sker möten både spontant samt planerat och 

hit kommer många människor för att utföra ärenden och titta på folk. Många Fisksätrabor som 

deltagit i enkätundersökningen har explicit uttryckt centrumets funktion som mötesplats. Det ska 

dock poängteras att det råder något av en uppdelning inom centrumet avseende vilka grupper som 

använder de ingående verksamheterna. Exempelvis är det mest män som använder caféet och 

restaurangerna i Fisksätra centrum (C). 

Fisksätra centrum är privatägt även om platsen präglas av en heterogenitet i några om individer och 

grupper så har centrumägaren möjlighet att begränsa vem som får vistas på platsen och vad som får 

göras där. Detta sätter begränsningar i centrumets grad av öppenhet i form av mötesplats, även om 

dessa tycks vara begränsade på platsen i fråga. Centrumbyggnaden fungerar dock som en offentlig 

miljö i den mån att den har två entréer och passeras av många människor, likt en ”stadsgata” där 

människor tillåts strosa och umgås. Flödet av människor genom centrumet skapar en urban plats mitt 

i förorten (I). På så sätt ges centrumet en känsla av en förlängning av det angränsande torget. 

Centrumet stänger under vissa tider, vilket gör att platsen är mycket föränderlig och begränsar 

användning till specifika timmar av dygnet.  

Fisksätra bibliotek 

En intervju har genomförts med chefen för Fisksätra bibliotek. Bibliotekets upptagningsområde är 

främst boende inom området (I). I beskriver att besökarna är lika många män som kvinnor. 

Biblioteket har även besökare från Saltsjöbaden som tycker att platsen är spännande och 

välkomnande (I). Fisksätra bibliotek är en kommunal verksamhet och en institution med ett 

demokratiskt uppdrag att förverkliga frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling. Alla 

människor är välkomna i biblioteket, utan krav. I tror att platsens öppenhet har en stor betydelse för 

det höga antalet besökare som biblioteket har. Biblioteket är en plats där möten kan ske som inte är 

planerade, oväntade möten kan här ske och nya kontakter skapas. På platsen sker även möten då 
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människor samlas runt ett gemensamt intresse, eller en gemensam intressefråga (I). I anser vidare 

att när vi samlas runt något som intresserar oss sker integration mellan människor. Biblioteket är en 

mycket viktig mötesplats för Fisksätraborna (J).  

Förutom utlåning av böcker så lånar biblioteket åt resurser för att ge människor möjlighet att 

aktivera sig demokratiskt. Biblioteket har även verksamhet för vissa grupper, där barnverksamhet är 

prioriterad. Många boende inom området använder platsen som en social knytpunkt och I beskriver 

att detta gör att biblioteket ökar det sociala kapitalet i området, genom att hjälpa människor knyta 

nya sociala band. Beskriver vidare att detta är mycket viktigt speciellt för nyanlända i Sverige och 

flyktingar som behöver skapa nya minnen och tillhörighet till en ny plats (I). 

Bibliotekets är lokaliserat centralt i centrumet och I beskriver att lokaliseringen är mycket viktig för 

centrumets attraktionskraft. Många människor ses på platsen naturligt då platsen passeras i 

vardagen (I). Öppettiderna i biblioteket är enligt I för korta.  

Biblioteket fungerar sammanfattningsvis som en flerfunktionell mötesplats, där människor kan delta i 

olika verksamheter och aktiviteter. Bibliotekets besökare kan välja om de vill enbart passera 

biblioteket eller fördröja sig på platsen en längre stund. Platsen är öppen, kostnadsfri och erbjuder 

en neutral miljö där människor har möjlighet att vara sig själva. Platsen tillåter omotiverade och 

spontana möten, eller enbart samexistens människor emellan där människor blir sedda och ser 

andra. Biblioteket ger även möjligheter till aktiviteter och verksamheter där människor ges möjlighet 

till skapandet och utvecklandet av starka social band. Mötesplatsen är med andra ord mycket öppen. 

3.4.1.2 Fisksätra Holme 
Fisksätra Holme är en holme belägen i Fisksätras norra delar. Området identifieras vara en av de 

viktigaste mötesplatserna för Fisksätraborna själva. I Nackas grönstrukturprogram pekas holmen ut 

som viktig bostadsnära rekreationsyta, bland annat för det öppna landskapet och skogskänsla (Nacka 

kommun 2011). Enligt detaljplaneprogram för Fisksätra så utgör platsen en stor del av områdets 

rekreativa kvalitet och här ligger Fisksätras enda badplats. Detta är även det grönområde som nyttjas 

mest frekvent i Fisksätra (Nacka kommun 2013b). På platsen finns även en väl utvecklad verksamhet 

under somrarna med ungdomsverksamhet där båtar och lekredskap hyrs ut. Enligt 

detaljplaneprogram för Fisksätra så är holmen en naturlig mötesplats som uppskattas av boende i 

Fisksätra i alla åldrar (Nacka kommun 2013b).    

Fisksätra Holme är ett viktigt rekreationsområde och mötesplats för de boende i området, framförallt 

för barnfamiljer (G, I). G framhåller att holmen och badplatsen är mycket viktiga för många 

Fisksätrabor, som inte har resurser till att åka ut i skärgården med egna båtar. 

3.4.1.3 Braxenparken 
Braxenparken är identifierad som den, efter Saltsjöbadens centrum och Fisksätra Holme, viktigaste 

mötesplatsen i Fisksätra. Parken är belägen till väst om hyreshusområdet i Fisksätra, i anslutning till 

Fiskarhöjdens bostadsområde. I parken finns moderna klätterlekar, sittplatser samt en grillplats. 

Braxenparken är en väl använd mötesplats som nyttjas främst av barnfamiljer, barn och unga (G, I). 

Braxenplatsen är mycket öppen som mötesplats, även om mentala barriärer kan existera för vissa 

grupper, speciellt under kvällstid då platsen domineras av unga.  

3.4.1.4 Gröna Dalen  

Grönområdet  

Gröna Dalen är ett grönområde beläget mellan Fisksätra och Saltsjöbaden i en dal mellan två höjder. 

Området identifieras vara en mötesplats av vikt för en del Fisksätrabor. Längs med Gröna Dalen går 

en gång – och cykelpromenad som förbinder Saltsjöbaden och Fisksätra, vilket är en viktig koppling 
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mellan de två områdena (Nacka kommun 2013b). På grund av de många målpunkter som ligger 

utanför dalen, utgör promenaden ett väl frekvent promenad- och cykelstråk (G). Detta gör att Gröna 

Dalen kan både fungera som transportsträcka samt som mötesplats (I). På platsen finns odlingslotter, 

grillplats, park, en grusplan för spontanidrott och en hundrastgård. Under Fisksätradialogen lyftes 

Gröna Dalen fram som en viktig rekreationsyta för de boende (Nacka kommun 2013b).    

Gröna Dalen är mycket viktig för Fisksätraborna och på platsen fungerar hundrastgården samt 

kolonilotterna som bra mötesplatser (G). Även om Gröna dalen är en viktig plats, som för många 

människor har stor rekreativ betydelse anser I att platsen skulle kunna kompletteras med exempelvis 

ett café och större odlingsmöjligheter för att locka fler människor från både Fisksätra och 

Saltsjöbaden.  

Kolonilotter i Gröna Dalen 

I Gröna Dalen ligger kolonilotter uppdelade på två områden i dalen, med en yta på totalt cirka 8000 

kvadratmeter (Nacka kommun 2013b). En intervju har hållits med vice ordförande för Gröna Dalen 

kolonisterna (A). A berättar att verksamheten drivs ideellt och medlemmarna får betala en avgift för 

att gå med. Förutom de egna kolonilotterna så träffas medlemmarna ibland på städdagar och dagar 

då man samlas, äter mat som man odlat och socialiserar.  

Cirka tre fjärdedelar av medlemmarna i Gröna Dalen kolonisterna är från Fisksätra. Många boende i 

Fisksätra är från andra delar av världen och kommer från kulturer vana att odla och bruka jorden, på 

så sätt är odling en naturlig del av vardagen för många boende i Fisksätra, beskriver A. Bland 

verksamhetens medlemmar är sammansättningen därför väldigt internationell och A uppskattar att 

medlemmarna har ursprung från ett tjugotal olika länder, vilket skapar en stor internationell 

kunskapsbank. Odlingen ger möjlighet att skapa sociala band mellan människor trots att samma 

språk kanske inte alltid talas. A beskriver relationer mellan medlemmarna skapas, då de ”bidrar till 

samma stack” genom att städa och fixa inom området, laga den odlade maten tillsammans och så 

vidare. Enligt A så skapar djupare samarbete även djupare band mellan människor och på så sätt kan 

verksamheten sägas vara mycket social och bidragande till möten och djupare kontakter. A och G 

tror att många människor i Saltsjöbaden har sina egna trädgårdar, vilket bidrar till att inte samma 

intresse finns för verksamheten.  

A tror att Gröna Dalen kolonisterna är ganska unik plats i området i det avseende att människor från 

de båda områdena möts på platsen. A anser att efterfrågan och intresset av odling blir allt större och 

att det skulle finnas behov av att utvidga verksamheten i området på sikt. 

Koloniområdet utgör en mötesplats som främst erbjuder en funktion, denna funktion är även relativt 

årstidsbunden. Mötesplatsen är mycket sluten och kan enbart nyttjas av verksamhetens medlemmar, 

ett högt staket illustrerar platsens slutenhet. Det ska dock poängteras att platsen tycks ha en 

heterogen social sammansättning och ger på så sätt upphov till integrerande möten.  

3.4.1.5 Idrottsplatsen, sporthallen och marinan  
I anslutning till vattnet ligger flera bollplaner, tennisplaner och en stor sporthall. I sporthallen 

bedriver skolor idrottsverksamhet på dagarna och Saltsjöbadens IF bedriver verksamhet i form utav 

innebandy och basket under kvällstid (E).  

Framför Sporthallen finns stadsodling i anslutning till byggnaden. G och I beskriver att fotbollsplanen 

och sporthallen är mycket viktiga mötesplatser för unga. Idrottsplatsen ligger intill vattnet och nere 

vid hamnen ligger Fisksätra båtklubb som erbjuder cirka 220 båtplatser (Nacka kommun 2013b).  

Hamnen ägs av Fisksätras båtklubb (G), men många av de som har båtar vid hamnen är inte 

Fisksätrabor utan från andra delar av kommunen.  
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Platsen är identifierad som en viktig mötesplats för idrottsintresserade barn och unga i Fisksätra. 

Platsen används dessutom av boende från Saltsjöbaden, i och med att idrott där utförs som även 

inkluderar Saltsjöbadenbor (E). Även båtklubben gör att platsen inte enbart frekventeras utav 

Fisksätrabor. Platsen är alltså karaktäriserad utav en flerfunktion av verksamheter belägna på en 

mindre yta. Majoriteten av aktiviteterna som utförs på denna plats kräver dock någon form av 

medlemskap, eller annan form av tillhörighet för att aktiviteten på platsen ska kunna utnyttjas.  

3.4.1.6 Fisksätra skola och förskola, fritidsgård och Folkets hus  
På andra sidan om Saltsjöbanan, från Fisksätra centrum sett, ligger en stor lokal som innefattar 

Fisksätra skola och förskola, Fisksätra fritidsgård samt Fisksätra Folkets hus. 

Fisksätra Folkets hus  

En intervju har genomförts med verksamhetschefen för Folkets hus Fisksätra (C).  

Folkets Hus har funnits på platsen sedan 2009. Folkets hus är en ideell förening som har ett avtal 

med kommunen, vilket möjliggör att föreningen kan nyttja kommunens lokaler på platsen. Folkets 

hus har som uppgift att tillgängliggöra lokalerna i huset för alla Fisksätrabor. C beskriver att det i 

området finns många olika religiösa och sociala grupper som nyttjar olika typer av platser avsatta för 

gruppen i fråga, exempelvis fritidsgården för unga, lekplatsen för barn, caféet i centrum för 

framförallt män. Målet är dock att Folkets hus ska vara ett vardagsrum och en neutral och öppen 

plats för alla (C). 

Folkets hus bedriver projekt med andra föreningar och organisationer för att ha olika aktiviteter och 

projekt igång på platsen. De flesta projekten är riktade mot barn och ungdomar. Ett annat projekt på 

platsen är en nyöppnad kock-utbildning som bedriver ett café i lokalerna. Folkets hus fungerar 

sammantaget som en plats för kulturell verksamhet, utbildningsstöd samt öppen mötesplats. Folkets 

hus är öppet under vardagar 8-23 för alla människor. De som nyttjar verksamheten är främst unga 

vuxna, framför allt män i åldern 18-25. C beskriver att efter 18 års ålder så får unga inte längre nyttja 

fritidsgården, vilket gör att många istället kommer till Folkets hus. C beskriver att det är trångbott i 

Fisksätra och att många ungdomar behöver en plats att bara vara på och umgås. Berättar vidare att 

det främst är Fisksätrabor som nyttjar Folkets hus Fisksätra, men framför att i samband med 

öppnandet av museet i Fisksätra, så är det en del av muséets besökare som även hittar till Folkets 

hus café (C). 

De olika aktiviteter som bedrivs på platsen attraherar olika typer av grupper, men C framför att det är 

sällan som alla grupper integreras och befinner sig i lokalerna samtidigt. C beskriver att ett mål hon 

har med utvecklingen av Folkets hus är att skapa aktiviteter och projekt som riktar sig till fler sociala 

grupper samtidigt. Framför att det är viktigt att människor möts över generationsgränserna då dessa 

grupper har mycket att lära av varandra samtidigt som många unga behöver förebilder (C). C 

beskriver vidare att män och kvinnor inte integreras på platsen, men att lokalerna nyligen genomgått 

en förändring med utgångspunkt att göra platsen så välkomnande som möjligt för båda könen (C). 

Beskriver vidare att kvinnorna som nyttjar verksamheter på platsen går på den avsedda 

verksamheten utan att stanna kvar och socialisera. 

C beskriver att man inte bör tvinga på människor verksamheten och projekten, utan föredrar att 

platsen är inbjudande och möjliggör till initiativ underifrån. Det kan dock ta tid att förändra en plats 

stämpel som menad för en viss grupp (C). Folkets hus beskrivs vara viktig i området eftersom att en 

del människor i Fisksätra inte har råd att göra kostsamma aktiviteter utanför området, eller delta i 

kulturella verksamheter. C tror att de målgrupper som är i störst behov av platsen tros vara 

nyanlända, äldre människor som ofta är ensamma samt språksvaga.  
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Fritidsgården 

Fritidsgården är en mötesplats för äldre barn men att dennas betydelse har minskat i området, 

eftersom att många barn går i skolan i andra områden än Fisksätra och då inte naturligt befinner sig 

på platsen (J). G och I beskriver att fritidsgården är en mycket viktig mötesplats för unga. 

Mötesplatsen domineras alltså starkt utav en specifik grupp. Fritidsgården är kommunal och har 

ekonomiskt stöd av kommunen (J).  

Fisksätra skola och förskola 

En intervju har genomförts med rektorn och förskolechef för Fisksätra skola och förskola (J). 

Fisksätra skola med förskola är en kommunal grundskola med verksamhet upp till sjätte årskurs. 

Fisksätra skola har varit med om många förändringar och omstruktureringar över åren. Skolan 

byggdes för cirka 40 år sedan för att vara en högstadieskola men idag står halva lokalen tom. Skolan 

har idag cirka 160 elever och 60 förskolebarn, främst från Fisksätra. Eleverna som går i skolan är barn 

som är nya i Sverige, föräldrarna till dessa barn har inte gjort ett aktivt val att gå i skolan (J). J berättar 

att anledningen till detta är många föräldrar i Fisksätra inte längre väljer att sätta sina barn i skolor 

inom Fisksätra. J tror att denna utveckling beror på att föräldrar vill att deras barn ska växa upp med 

svensktalande barn och på så sätt integreras bättre i det svenska samhället. Detta leder i sin tur till 

att många Saltsjöbadenbor flyttar sina barn till andra skolor, vilket enligt J leder till en segregering 

inom skolorna där eleverna får en alltmer homogen social sammansättning. Barn och unga i Fisksätra 

är idag utspridda på minst sextio förskolor, skolor och gymnasieskolor, utspridda över hela Nacka och 

Stockholmsområdet i stort (Tham & Madsen 2014).  

Fisksätra skola och förskola är en mötesplats för barn och unga under dagtid, men J beskriver att på 

kvällstid finns få mötesplatser öppna i området (J). J och I önskar att skolan fick en större betydelse 

som mötesplats för föräldrar, men J framför vidare att det är svårt att engagera föräldrar i barnens 

skolgång. Anledningen till detta är språkbarriärer och i vissa fall kulturella barriärer (J). J framför att 

det är framförallt genom barnen som integration kan bättre uppnås och att skolor på så sätt är 

viktiga verktyg för detta. Anger att större satsningar även bör göras för att integrera barnens 

föräldrar genom barnens skolgång (J).  

3.4.1.7 Övriga identifierade mötesplatser  
Det finns flera natur – och rekreationsområden som har identifierats vara viktiga mötesplatser inom 

området, vilket framför allt är de större naturområdena som omger Fisksätra. Trots Fisksätras närhet 

till dessa så är det få som lyfter fram områdena som en mötesplats. En anledning till detta kan vara 

områdenas omfattning.  

Svenska kyrkan som är belägen på torget vid Fisksätra centrum är under utveckling. För tillfället 

pågår ett projekt att skapa ett Guds hus, som ska fungera som ett offentligt rum och en plats för 

möten kring livsfrågor för olika religioner. Projektet handlar om religionsdialog och förståelse mellan 

olika religioner och konkret om att bygga en moské, som en påbyggnad till Fisksätra kyrka. Detta 

kommer att skapa en unik mötesplats som inte bara får en praktisk betydelse, utan även en 

symbolisk betydelse i och med samarbetet och samutnyttjandet av plats mellan de olika 

interreligiösa samarbetet. Hur Gud hus kommer fungera som mötesplats blir dock att se och kommer 

inte att diskuteras vidare i denna studie. Enligt en intervju är majoriteten i Fisksätra inte är religiösa, 

men många människor uppges vända sig till kyrkan för dialog, socialt umgänge och för att ingå i ett 

samband. Dessa möjligheter förstärks även i och med det interreligiösa arbete som där förs (I). 

Platsen fungerar idag som integrerande mellan olika etniciteter, samt generationsöverskridande. 
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Det finns även övriga mindre mötesplatser inom området som här inte kommer att behandlas 

närmare. Dessa omfattas av bland annat bensinmacken i Fisksätras utkant där det ligger en 

bensinmack, ett gatukök och några andra mindre verksamheter. Denna plats verkar som en 

mötesplats för Fisksätrabor, samt passerande Saltsjöbadenbor. Andra mindre mötesplatser i området 

är andra lokala förskolor och skolor. Dessa har ett lokalt upptagningsområde och kommer inte att 

behandlas vidare här. Andra mötesplatser av vikt inom Fisksätra för många boende är lokala 

lekplatser. J beskriver att många barn i området är hemma under kvällar eller lekar på gårdarna vid 

hyresrätterna i anslutning till hemmet. Utefter de observationer som genomförts så fungerar 

gårdarna mellan hyreshusen, samt den anslutande allén, som en mötesplats även för andra 

demografiska grupper i området.   

En ytterligare mötesplats i området är områdets större kollektivtrafikknytpunkt Fisksätra station. På 

stationsområdet möts många olika individer och grupper och här sker upphov till oplanerade möten 

och samexistens.  

3.4.1.8 Typologi över identifierade mötesplatser  
I det här avsnittet följer en sammanfattning av det utförda empiriska materialet angående 

mötesplatser inom Fisksätra. Den mötesplatstypologi som här följer, grundar sig på den typologi som 

presenteras i föregående kapitel om bakomliggande teorier. De faktorer som har analyserats är:  

 A: Slumpmässig/planerade 

 B: Öppen/sluten  

 C: Mono/flerfunktionella  

 D: Föränderlig/Statisk 

 E: Domineras utav grupp 

 F: Bidrar till integration mellan Saltsjöbadenbor och Fisksätrabor  

Tabell 3: Mötesplatstypologi  

 Mötesplats A B C D E F 

1 Fisksätra 
holme 

Slumpmässig Öppen Fler-funk. Föränderlig Barnfamiljer 
Barn/unga 
Fisksätrabor 

Nej 

2 Braxenparken Slumpmässig Öppen Fler-funk. Föränderlig Barnfamiljer 
Unga 
Fisksätrabor 

Nej 

3 Idrottsplatsen 
sporthallen 
marinan 

Slumpmässig 
Planerade 

Sluten Mono-
funk. 

Statisk Ungdomar/Barn 
Män 
Fisksätrabor/ 
Saltsjöbadenbor 

Ja 

4 Folkets hus Slumpmässig 
Planerade 

Öppen 
Sluten 

Fler funk. Föränderlig Barn/Unga 
Män 
Fisksätrabor 

Nej 

5 Fritidsgården Slumpmässig  
Planerande 

Sluten Mono-
funk. 

Statisk Barn 
Fisksätrabor 

Nej 

6 Fisksätra 
skola/ 
förskola 

Planerande Sluten Mono-
funk. 

Statisk Barn 
Fisksätrabor 

Nej 

7 Fisksätra 
centrum/torg 

Slumpmässig Halvöppen Fler funk. Föränderlig I viss mån män 
Fisksätrabor 

Ja 

8 Fisksätra 
bibliotek 

Slumpmässig 
Planerade 

Öppen Fler funk. Statisk  Fisksätrabor Ja 
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9 Kyrkan Slumpmässig 
Planerade 

Sluten Mono-
funk. 

Statisk Vuxna 
Seniorer 
Fisksätrabor 

Nej 

10 Grönområdet 
Gröna Dalen 

Slumpmässig Öppen Fler funk. Föränderlig Fisksätrabor Nej 

11 Kolonilotter  
Gröna Dalen 

Planerade Sluten Mono-
funk. 

Statisk Vuxna 
Seniorer 

Ja 

 

 
Figur 12: Lokalisering av identifierade mötesplatser Fisksätra.  

3.4.2 Saltsjöbaden  

3.4.2.1 Saltsjöbadens centrum med omnejd  

 
Figur 21: Saltsjöbadens centrum  

Centrumanläggningen 

Saltsjöbadens centrum framgår av intervjuer, samt de båda utförda enkätundersökningarna, vara 

den viktigaste och mest frekvent besökta mötesplatsen i området. Saltsjöbaden besitter samma 

attribut i fråga om mötesplats som Fisksätra centrum (se motsvarande avsnitt). Till skillnad från 
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Fisksätra centrum så beger sig dock inte de boende till platsen främst för det sociala, utan möten på 

platsen verkar främst ske som en biprodukt av andra syften till att besöka platsen av ärendekaraktär. 

Ett undantag är barn och unga från både Fisksätra och Saltsjöbaden som kommer till platsen för att 

socialisera. G, H och J anger att många unga nyttjar Saltsjöbadens centrum efter skolan. En annan 

skillnad i jämförelse med Fisksätra centrum är att centrumanläggningen inte är förlagd där människor 

passerar på samma naturliga vis som i Fisksätra. Fler människor tycks besöka Saltsjöbadens centrum 

för en specifik anledning, vilket även illustreras med det höga antal som besöker platsen med bil. A 

beskriver vidare att Saltsjöbaden är speciellt eftersom det nästintill enbart består av villor och att 

denna typ av uppbyggnad gör att människor endast ses i centrum där handel och service finns.  

Det ska understrykas att centrumanläggningarna inte tillkommit för den sociala funktionen i 

huvudsak, utan för kommersiella intressen, vilket gör att det sociala på dessa mötesplatser 

egentligen kan ses som en biprodukt. Ett exempel på detta är det gym som är beläget i centrumet. 

Gymmet har 1600 medlemmar. Den största gruppen som nyttjar gymmet är medelålders, framför allt 

kvinnor och det finns även en stor grupp pensionärer som nyttjar gymmet. Även om gymmet är en 

kommersiell aktivitet så ger det upphov till många möten människor emellan och fyller ett viktigt 

socialt syfte. Trots detta är det en sluten mötesplats, då platsen enbart kan användas av 

konsumenter till den verksamhet som där bedrivs.  

Saltsjöbadens bibliotek  

Saltsjöbadens bibliotek är beläget i Saltsjöbadens centrum och biblioteket har sin entré in mot 

centrumanläggningen. En intervju har hållits med en bibliotekarie för Saltsjöbadens bibliotek (B). 

B berättar att biblioteket invigdes 2010 i centrumbyggnaden. Kommunen äger lokalen men 

verksamheten bedrivs privat. Bibliotekets service är främst utlåning av böcker, samt tillgång till 

datorer. Biblioteket bedriver även programverksamhet för vuxna, ett seniornät och träffar för 

hemmavarande föräldrar. Tillsammans med bokhandeln i centrumet engageras författarträffar med 

mera. Den grupp som nyttjar verksamheten mest är pensionärer (B). Sedan verksamheten flyttade in 

i centrum har det dock blivit en större demografisk spridning med en högre andel barnfamiljer samt 

skolelever som besöker biblioteket efter skolan (B). B beskriver även att allt fler Fisksätrabor besöker 

biblioteket och anger att detta kan bero på att många från Fisksätra besöker centrumet och uträttar 

ärenden på platsen och även att vissa uppskattar bibliotekets lugna miljö. Många barn från Fisksätra 

går i skolorna i Saltsjöbaden idag, vilket även gör att biblioteket ligger bra till geografiskt för dem. B 

tror att fler människor från Fisksätra skulle använda biblioteket i Saltsjöbaden om man skapade 

aktiviteter som lockade dem. B beskriver att det är svårt att attrahera yngre grupper till biblioteket. 

Under perioder av ledighet så brukar Fisksätra bibliotek och många andra bibliotek ha mycket 

program och aktiviteter igång med många människor som nyttjar verksamheten, men Saltsjöbadens 

bibliotek har svårt att attrahera folk under dessa perioder. B tror att detta beror på att familjer i 

området åker bort under ledigheten och har många aktiviteter och målpunkter utanför området.  

B anser att det skett ett lyft av centrumet med mer heterogen affärsverksamhet och rörelse och tror 

att bibliotekets lokalisering i centrumbyggnaden i hög utsträckning har bidragit till detta. Tror att 

lokaliseringen i mitten av centrumet, med en stor välkomnande entré, har stor inverkan på 

bibliotekets attraktion.  

Biblioteket har stor betydelse för människor i området, framför allt för många äldre (B). B beskriver 

att för många äldre är platsen en viktig mötesplats under dagtid och att de spontana möten som sker 

på platsen är mycket viktiga. Många äldre sitter och läser tidningen och tittar ut på människor som 

rör sig i centrumet och B tror att även denna passiva kontakt är mycket viktigt ur ett socialt 

perspektiv.  
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Saltsjöbadens fritidsgård 

Saltsjöbadens fritidsgård är belägen bredvid Saltsjöbadens centrum i en lokal som delas med bland 

annat med en sporthall. En intervju har hållits med en fritidspedagog på fritidsgården (D). 

Fritidsgården bedriver en öppen fritidsverksamhet och målgruppen framför allt barn mellan 10-19 år 

(D). Verksamhet bedrivs under vardagarnas eftermiddagar och kvällar. D anser dock att både 

verksamheten och ungdomarna skulle gynnas av förlängda öppettider och framför allt att hålla öppet 

under helgerna, som en mötesplats för barn och unga. Många barn som kommer till fritidsgården 

inte bara från närområdet, utan även från Fisksätra. D berättar att de som besöker fritidsgården 

kommer från olika kulturer och grupper. D tror att anledningen att många barn attraheras till 

verksamheten är det sociala umgänget. D berättar vidare att fritidsgården besöks av en del 

ungdomar med problem och missbruk, som har ett behov av att komma till en drogfri miljö och få 

träffa andra människor. D beskriver att det går att urskilja ett mönster där de som använder 

verksamheten inte är barn från de rikare familjerna. Anledningen till detta kan enligt D vara att 

många av de rikare familjerna inte föredrar en kultur som bygger på kommunal verksamhet, men 

betonar dock att det finns undantag.   

Verksamheten har som syfte i spela en roll i barnens utveckling genom att erbjuda verksamhet och 

en bredd av aktiviteter (D). Det viktigaste är att det finns ett forum där man bara kan få vara och 

umgås, utan krav att aktivera sig och prestera inom olika sporter och aktiviteter, beskriver D. På så 

sätt är mötesplatsen helt öppen. Detta attraherar unga som inte har möjlighet att binda upp sig till 

någon tidsbunden verksamhet. D framhåller att fler pojkar än flickor nyttjar fritidsgården och att 

denna struktur är typisk för fritidsgårdar landet över. En ledning till detta beskrivs vara att många 

killar uppfostras till att ta för sig mera (D). 

3.4.2.2 Igelboda skola och förskola  
Igelboda skola och förskola är belägen norr om Saltsjöbadens centrum, i närhet till Gröna Dalen och 

därmed även i närhet till Fisksätra. En intervju har hållits med biträdande rektor för Igelboda skola 

och förskola (H).   

Igelboda skola har totalt cirka 550 elever upp till årskurs 6. Verksamheten består av en förskola för 50 

barn (H). Skolan har i princip hela upptagningsområdet Fisksätra-Saltsjöbaden och idag uppskattas 

cirka en tredjedel av eleverna att komma ifrån Fisksätra, vilket är siffror som idag ökar. Igelboda skola 

har därför många elever med olika typer av bakgrunder och en tredjedel av barnen har ett annat 

modersmål än svenska (H). När barn från Fisksätra och Saltsjöbaden integreras på platsen beskrivs en 

ökad kunskap skapas ifråga om kulturer, religion, uppfostran med mera, som är givande för barnens 

utveckling (H). Skolor och förskolor inom Saltsjöbaden, som även attraherar barn från Fisksätra, har 

därför stor betydelse i fråga om integration mellan de två områdena (I, E, A).  

D anser att skolan är en plats där barn och vuxna framgångsrikt kan träffas över åldersgränserna. H 

beskriver dock att det finns en svårighet i att integrera föräldrarna. Det är även svårt att engagera 

föräldrarna ifrån Fisksätra i barnens skolgång och få de att medverka på föräldramöten och andra 

aktiviteter. Detta anser H bero på att dessa föräldrar är osäkra på grund av bland annat 

språkbarriärer, framhåller vidare att dessa föräldrar hellre närvarar vid trivselarrangemang.  

Utöver Igelboda skola så finns ett antal andra skolor inom Saltsjöbaden där en av de större är Tattby 

skola, som även är en skola med barn från både Fisksätra och Saltsjöbaden (A). Dessa två skolor är de 

enda som beskrivs inkludera även barn från Fisksätra i en större utsträckning. Samtliga skolor och 

förskolor är större eller mindre mötesplatser i området. De fungerar som mötesplatser för eleverna, 

men i viss mån även föräldrarna till eleverna, alltså för en sluten grupp. På platserna sker möten som 
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inte enbart skapar svaga band, utan är även en mycket viktig källa till skapandet av starka band 

människor emellan, som i många fall blir långvariga även efter skoltiden. Många av platserna 

fungerar även som mötesplatser för andra än enbart eleverna efter skoltid, såsom ungdomar som 

socialiserar på skolgårdarna, eller verksamheter som tar plats i skolbyggnaderna. På så sätt kan 

skolor sägas vara föränderliga mötesplatser. I anslutning till skolor finns det även ofta idrottshallar 

som nyttjas för andra idrottsaktiviteter under kvällstid. Ett exempel på detta är tennishallarna som 

ligger vid Samskolan.  

3.4.2.3 Neglingeön  
På, samt i närheten av Neglingeön, ligger ett antal olika identifierade mötesplatser nära lokaliserade. 

Mötesplatserna innefattar bland annat tennisbanor och en levande hamn där seglarsällskap brukar 

verksamhet. På ön ligger även ett hotell. Enligt A är Restaurangholmen, en holme ansluten till 

Neglingeön, en mycket populär mötesplats under somrarna för restaurangen, sol och bad. Beskriver 

dock att denna enbart är en levande plats under sommartid.  

De mötesplatser som är förlagda på ön kan sägas utgöra en större flerfunktionell mötesplats som är 

av stor vikt under sommarhalvåret, inte bara för boende inom Saltsjöbaden, utan även för besökare 

från andra områden. Eftersom att aktiviteterna på platsen nästintill enbart är beroende av ett 

varmare klimat, så är mötesplatsen starkt föränderlig och saknar liv under vinterhalvåret. 

Mötesplatsen är mycket öppen i fråga om att se människor och bli sedd, eftersom att klustret av 

aktiviteter skapar liv på platsen under sommartid. Det ska dock poängteras att de målpunkter som de 

ingående mötesplatserna utgör är slutna, då de har starka barriärer såsom kostnader, medlemskap 

eller krav på konsumtion. Detta medverkar även till att de används av grupper med högre 

socioekonomisk ställning samt av en specifik kulturell grupp.   

3.4.2.4 Saltsjöbadens golfbana 
Golfbanan är belägen söder om Saltsjöbadens centrum och på platsen finns även en tillhörande 

restaurang. Golfbanan är en mötesplats för golfspelande människor både inom och utanför 

Saltsjöbaden. (B) beskriver dock att platsen antagligen inte används av Fisksätrabor. Eftersom att 

kostnadsbarriären är hög för många människor, så är detta en relativt sluten mötesplats för en viss 

socioekonomisk grupp. H framhåller att många barn och vuxna använder golfbanan på vintertid för 

skidåkning. Mötesplatsen är alltså mycket föränderlig över årets årstider.  

3.4.2.5 Saltsjöbadens IP och simhall 
En intervju har genomförts med ordförande för Saltsjöbadens idrottsförening (E). 

Saltsjöbaden har ett rikt idrottsliv. Saltsjöbadens IF är Nackas största idrottsklubb och har drygt 2600 

medlemmar uppdelade på idrotterna boxning, fotboll, hockey, simning, gymnastik, kajaksektion, 

längdskidor, innebandy, modern femkamp, fäktning, basket och löparlopp (E). Totalt bedrivs 

verksamhet på 8-7 platser. Inom området Saltsjöbaden omfattar dessa sporthallen vid Saltsjöbadens 

centrum, Saltsjöbadens IP, simhallen, kajak vid vattnet vid IP, ishallen i Tattby, en mindre fotbollsplan 

i Solsidan, samt minder sporthallar. Föreningen har tillträde till dessa hallar och anläggningar på 

kvällar (E). Under vintertid bedrivs även skidåkning vid golfbanan (E). I Saltsjöbaden bedrivs mycket 

idrott och det finns även en slalomklubb, en golfklubb, en seglarklubb samt en tennisklubb. 

Därutöver finns det hästridning och dans inom området (E).  

E anser att föreningen och idrotten har en otrolig betydelse för området, då den sysselsätter och är 

viktig för människor i alla åldrar. Detta gäller inte minst barn och unga på eftermiddagar och kvällar. 

Beskriver att föreningen har som utgångspunkt att alla är välkomna (E). Dock beskrivs ekonomi vara 

ett hinder för en del individer att ingå i idrottsaktiviteterna, då medlemskapet kan vara kostsamt (E).  
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Upptagningsområdet för Saltsjöbadens IF är främst Fisksätra och Saltsjöbaden. Medlemmarna är 

främst ungdomar, men även många vuxna nyttjar verksamheten (E). Den enda plats som beskrivs 

attrahera alla åldrar är simhallen (E, D). Enligt E så finns det ett tydligt mönster i vilka idrotter som 

lockar människor med ett annat etniskt ursprung än svenskt, vilket gör att det finns en uppdelning 

mellan vilka idrotter som domineras av boende från Fisksätra, respektive Saltsjöbaden (E).  

Det är viktigt att ha bemanning på platserna där idrott bedrivs för att skapa trygghet och trivsamhet 

på platsen och på så sätt även göra platsen till en bra mötesplats (E). E beskriver möjligheten att i 

samband med idrottsaktiviteter socialisera och anser därför att det är viktigt att det finns en plats i 

anslutning till idrotten där de som nyttjar verksamheten samt anhöriga kan socialisera. E föreslår att 

flera typer av idrotter samordnas i så hög grad som möjligt, då det gör att fler människors vägar 

korsas, vilket ger upphov till spontana möten och en mer levande plats. Beskriver att samutnyttjande 

av platser för olika idrotter därför är fördelaktigt ur ett socialt perspektiv (E). Efterfrågar en 

multiarena, då detta även skulle möjliggöra för aktivitet och rörelse under fler av dygnets timmar (E). 

3.4.2.6 Övriga mötesplatser  
Utefter dessa identifierade mötesplatser finns ett antal mindre mötesplatser inom området som inte 

närmre kommer att behandlas i denna studie. Neglinge torg identifieras bland annat fungera som en 

mindre mötesplats inom område, där många barn och ungdomar socialiserar. En annan mindre 

mötesplats inom området är PROs pensionärsförening i Saltsjöbaden som fungerar som en sluten 

mötesplats för äldre. I området finns även en skidbacke, samt andra aktiviteter som även lockar 

besökare utanför Saltsjöbaden.  

3.4.2.7 Typologi över identifierade mötesplatser  
I det här avsnittet följer en sammanfattning av det utförda empiriska materialet angående 

mötesplatser inom Saltsjöbaden. Den mötesplatstypologi som här följer, grundar sig på den typologi 

som presenteras i föregående kapitel om bakomliggande teorier. De faktorer som har analyserats är:  

 A: Slumpmässig/planerade 

 B: Öppen/sluten  

 C: Mono/flerfunktionella  

 D: Föränderlig/Statisk 

 E: Domineras utav grupp 

 F: Bidrar till integration mellan Saltsjöbadenbor och Fisksätrabor  

 
Figur 26: Lokalisering av identifierade mötesplatser inom Saltsjöbaden 
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Tabell 4: Mötesplatsidentifiering. 

 Mötesplats A B C D E F 

1 Saltsjöbaden 
C 

Slumpmässig Halvöppen 
 

Fler-
funktionell 

Föränderlig  Ja 

2 Saltsjöbadens 
fritidsgård 

Planerade Halvöppen Fler-
funktionell 

Statisk Barn  
Ungdomar 
Lägre socio-eko. 

Ja 

3 Igelboda  
skola 

Planerande Sluten Mono-
funktionell 

Statisk Barn Ja 

4 Saltsjöbadens 
IP 
Simhallen 

Planerande Relativt  
sluten 

Mono-
funktionell 

Statisk Barn/unga 
Saltsjöbadenbor 

Ja 

5 Saltsjöbadens 
Bibliotek 

Slumpmässig 
Planerande 

Halvöppen Fler-
funktionell 

Föränderlig Seniorer Ja 

6 Golfbanan Planerande Sluten Mono-
funktionell 

Föränderlig Vuxna 
Seniorer 
Högre socio-
eko. 
 

Nej 

7 Restaurang-
holmen 
(restaurang/ 
badplats) 

Slumpmässig 
Planerande 

Sluten 
Öppen 

Fler-
funktionell 

Föränderlig Vuxna 
Seniorer 
Hög socio-eko. 
Saltsjöbadenbor 
Besökare 

Nej 

8 Neglingeön 
Tennis-
banorna 
Hotellet 
Hamnen 

Slumpmässig  
Planerande 

Sluten Mono-
funktionell 

Föränderlig Vuxna 
Seniorer 
Högre socio-
eko. 
Saltsjöbadenbor 
Besökare 

Nej 

3.5 Den sociala och kulturella kontexten  
I detta avsnitt kommer Fisksätra och Saltsjöbaden att diskuteras utifrån den sociokulturella 

kontexten. Avsnittet grundar sig på de intervjuer som genomförts i fallstudien.   

3.5.1 Fisksätra 
Fisksätra är ett område som tycks präglas av starka sociala band och en stark stolthet, gemenskap 

och engagemang. Tham & Madsen (2014) framhåller att allt fler projekt, nätverk och föreningar 

startas i området av Fisksätraborna själva. Många typer av samarbeten sker på platsen som berör 

områdets utveckling, människors aktiva del i samhällsfrågor och politik, kultur, dialog och utbildning, 

för att nämna några exempel. Det finns även exempel på gränsöverskridande samarbeten inom 

mellan olika religioner och kulturer.  

C anger dock att de flesta av dessa nätverk och föreningar inte innefattar alla grupper, utan präglas i 

stor utsträckning av etnisk segregering mellan de boende inom Fisksätra. Beskriver vidare att 

anledningar till detta kan vara de kulturella och språkliga barriärer som separerar befolkning, 

intressen och engagemang (C). Boende i de tre radhusområdena i Fisksätra tycks i hög utsträckning 

umgås med andra människor inom radhusområdena, samtidigt som många boende med utländsk 

bakgrund håller sig i hög grad för sig själva (G). Enligt G så bor det relativt få människor av annan 

nationalitet i Fisksätras radhusområden, något som även skapar en segregering inom området. G 
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beskriver samtidigt att det finns några få undantag, exempelvis används lekytan inom Båthöjden av 

alla grupper i Fisksätra och här möts människor från olika kulturer och hälsar på varandra. Fisksätra 

har ett stort antal av små gemenskaper med samma bakgrund i fråga om kultur och språk. Detta gör 

att det finns ett rikt språkligt och kulturellt kapital i Fisksätra (I). J beskriver dock att även om många 

barn inom Fisksätra är födda i Sverige, så har de svårt att lära sig svenska och integreras i samhället 

på grund av att de möter så få med svensk bakgrund. Detta gör att samhället tappar viktiga resurser 

och värden (J).  

Fisksätra är inte drabbad av kriminalitet på samma sätt såsom många andra förorter och G tror att 

detta beror på att det finns en ”anda” i området som kommer nedifrån. Även I beskriver att det finns 

en unik känsla i området och även en stor solidaritetskänsla. Många människor i området har olika 

former av problem, men det finns samtidigt en stark vilja och behov av att ingå i ett sammanhang (I).  

Fisksätra är en social plats i sig där många starka sociala band finns bland de boende och även en 

utbredd stolthet (J, I). Detta kan bero dels på områdets fysiska struktur där ”den relativt lilla slutna 

orten klämts in i en del av Nacka med en totalt annan karaktär, vilket skapar stolthet” (J). I beskriver 

att Fisksätra är byggt som en borg, det vill säga att boende i området definierar sig inåt och det 

skapas en ”vi” känsla inom området. Men det kan också bero på att det finns många lokala 

mötesplatser som är mycket interna och att kulturen många människor kommer ifrån skapar en 

social plats (J).  

Trots Fisksätras starka sociala identitet och stolthet så är flera sociala och ekonomiska problem 

kopplade till detta. I beskriver att vissa människor i Fisksätra inte ens har resurser att lämna området 

och att det på så sätt även finns en inlåsning på platsen. Många människor i Fisksätra är fast i 

området och går runt, pratar, hänger, socialiserar i det offentliga rummet, vilket resulterar i samtal 

och gemenskap uppstår. Framsidan av arbetslöshet kan alltså sägas vara att människor måste umgås 

på andra vis (I). Enligt I har Fisksätra även en kritisk storlek som gör att människor kan känna igen 

andra i området. Även om området har ett flux av människor och alla inte känner igen alla, så finns 

det tillräckligt många som känner igen så pass många att det ska skapas en trygghet i området (I).  

Enligt Tham & Madsen (2014) blir människor i Fisksätra återkommande konfronterande med 

negativa nyheter om platsen. Människor i området är vana vid att människor från omgivande 

områden, samt människor som aldrig besökt Fisksätra, har negativa åsikter om platsen (Tham & 

Madsen 2014). Dessa åsikter om Fisksätra som område påverkar inte bara Fisksätraborna själva utan 

även boende i Saltsjöbaden och övriga områden. Den mentala bilden över Fisksätra påverkar dels i 

vilken grad boende utanför Fisksätra attraheras och nyttjar de målpunkter som finns i området, samt 

hur många som väljer att passera området. Den mentala bilden över området kommer även att 

påverka hur de boende inom området väljer att röra sig i området samt vilka platser som kommer att 

nyttjas. Otrygghet kan leda till att människors handlingsutrymme begränsas och att individen avstår 

från olika aktiviteter (Nacka kommun 2013b). I detaljplaneprogrammet för Fisksätra beskrivs det att 

miljonprojektsområden såsom Fisksätra ofta ligger fysiskt separerade från andra områden, vilket kan 

förstärka den effekt och känsla av utanförskap som många boende i Fisksätra känner (Nacka 

kommun 2013b). J har uppfattningen att folk inte vill bo i Fisksätra utan att många boende i området 

ser det som temporärt.  
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Figur 13: Den sociala och kulturella kontexten.  

3.5.2 Saltsjöbaden 
Saltsjöbaden har en social och kulturell kontext som skiljer sig markant från Fisksätra. A beskriver att 

i ett villaområde som Saltsjöbaden så träffas människor inom de privata tomterna. Beskriver vidare 

att det är ont om mötesplatser, parker, större lekplatser med mera i Saltsjöbaden, men tror dock inte 

heller att det finns ett behov av det. Tror att det är mycket svårt att få människor från Saltsjöbaden 

utanför sina hus och intressera sig för verksamhet och socialisering inom området (A, G). G beskriver 

att när föreningar i Saltsjöbaden anordnar sociala aktiviteter är det få människor som intresserar sig i 

jämförelse med områdets befolkning i stort. G anser att detta beror på att människor inom området 

har mycket för sig och redan etablerade sociala nätverk att umgås inom. B beskriver vidare att många 

i Saltsjöbaden har bil och möjlighet att åka till Nacka forum eller liknande närliggande centrum. För 

ett litet centrum som Saltsjöbadens centrum behövs därför något där utöver, något unikt, för att 

locka besökare. Biblioteket är idag ett sådant dragplåtser, men det krävs flera (B). Många som bor 

och lever i Saltsjöbaden besöker aldrig området, utan socialiserar istället i innerstaden eller i andra 

delar av världen (D). 

Områdets identitet verkar inom Saltsjöbaden vara beroende av vilket av de ingående delområdena 

man bor i. Det tycks vara skillnad beroende vart man bor i Saltsjöbaden och en stark identitet kan i 

vissa fall knytas till ett delområde av Saltsjöbaden. G beskriver att det tidigare fanns en segregering 

mellan olika områden i Saltsjöbaden och motsättningar och fördomar mellan områdena. G beskriver 

att detta idag har förflyttats till att gälla mellan Fisksätra och Saltsjöbaden i stort. A tror inte att 

sociala band idag är kopplade till vilket delområde man bor i inom Saltsjöbaden och beskriver att de 

sociala band människor har ofta är beroende av vilka vänner som man har haft sedan tidigare och 

mindre vart man bor i nuläget. G upplever inte heller att det finns någon utbredd form av umgänge 

mellan grannarna i Saltsjöbaden, samt Fisksätras radhusområden, annat än på gatan.  

3.5.3 Integration mellan delområdena  

3.5.3.1 Integration idag  
Idag finns det inte allt för många platser där Fisksätrabor och Saltsjöbadenbor möts och integreras. 

Många Fisksätrabor åker och handlar i Saltsjöbadens centrum och tvärtom och I uppger att det är 

genom detta utbyte som integration mellan områdena sker idag. Skolor lyfts även fram som en plats 

där integration mellan områdena idag sker. D framför att många föräldrar idag väljer Igelboda skola 

för att man inte vill att ens barn ska växa upp i ett miljonprojektsområde såsom Fisksätra, med de 

problem som finns där. Detta ökar chanserna att man skapar sociala kontakter i Saltsjöbaden, vilket 

ger en större möjlighet till kulturellt utbyte och integration. H beskriver att barn som gått i en skola 
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såsom Igelboda skolan och mött människor från olika kulturer skapar konkurrensfördelar i livet, 

eftersom de har fått en bättre bild över hur världen fungerar.   

J tror att ju fler barn från Fisksätra som söker sig till skolor i Saltsjöbaden, desto mer kommer 

Saltsjöbaden att även kännas som deras plats. Än så länge så har dock inte de vuxna i Fisksätra någon 

relation till Saltsjöbaden och känner ingen besläktning dit (J). Enligt H är det lättare att integrera barn 

med olika bakgrund ju mindre barnen är, då de har bättre förutsättningar att skapa en naturlig 

förståelse för olikheter och det främmande.  

3.5.3.2 Mentala bilder 
A tror inte att alla människor från Fisksätra och Saltsjöbaden är öppna för att träffas och integreras, 

men tror dock att detta har blivit bättre med åren i och med att samhället blir mer mångkulturellt 

och beblandat. G anser det även idag finns mycket fördomar och okunskap om människorna i det 

motstående området, men att detta har blivit bättre och lyfter fram idrottsrörelsen som stor 

förtjänst till detta (G). Anser vidare att upplevelsen av trygghet har ökat inom Fisksätra, men att det 

är tveksamt om detta nått hela vägen ut i Saltsjöbaden. Uppger vidare att det finns stora skillnader 

mellan åsikter och livsstil mellan de två områdena som försvårar integrationen (G).  

A anser att det är mycket viktigt av att det finns platser där människor kan mötas från de olika 

områdena och att det är mycket berikande för individen att träffa andra typer av människor. Även A 

och E anser detta vara viktigt eftersom att detta leder till skapandet av nya insikter och en förändring 

av förutfattade meningar. Enligt G är en ökad integration mellan områdena viktig, men poängterar 

att områdena måste få behålla sina egna karaktärer. Ett annat perspektiv på områdena är att de 

innehar olika typer av resurser (I). Saltsjöbaden har ett nätverk av företagande och högre utbildning, 

samtidigt som Fisksätra besitter otroliga resurser i fråga om språk och kulturer. I anser därför att 

båda områdena skulle gynnas av en ökad social integration (I).  

3.5.3.3 Möjligheter till ökad integration 
I fråga om hur en ökad integration mellan de två områdena kan ske så framförs i intervjuerna några 

tankar. I beskriver att det ofta är överskridande samarbeten mellan människor, mer än platser, som 

är de viktiga medlen för integration. Enligt B så är det inte vanligt att folk från Saltsjöbaden åker till 

Fisksätra och intresserar sig för den stora kulturella sammansättningen som där finns. Enligt B så 

finns det en del Saltsjöbadenbor som gärna skulle besöka Fisksätra om verksamheter och aktiviteter 

lockade, men att det samtidigt finns människor som aldrig skulle sätta sin fot i området, på grund av 

fördomar eller rädslan att själva bli sedda i området.  

G tror inte att det finns någon möjlighet att skapa magneter i Fisksätra för att få Saltsjöbadenbor att 

besöka Fisksätra, utan tror istället att om man vill få boende från de två områdena att mötas så ska 

man lokalisera aktiviteter och verksamheter mellan områdena. Beskriver att avstånden i Saltsjöbaden 

är relativt stora och att detta leder till att många boende inom Saltsjöbaden har relativt stora avstånd 

till Fisksätra, vilket försvårar besök på platsen (G). Enligt G borde därför en sporthall eller annan 

lämplig verksamhet byggas på lämpligt ställe mellan de två områdena, likt Gröna Dalen (G). H 

beskriver att Saltsjöbanan och Fisksätra är nära lokaliserade och har tätt lokaliserade stationer med 

verksamheter i nära anslutning. E anser att lokaliseringen av nya hallar och anläggningar i Fisksätra 

inte borde vara något problem för de boende i Saltsjöbaden, på grund av att avståndet dit inte är 

långt. E beskriver dock att Fisksätra har ett dåligt rykte av någon anledning, som skulle begränsa en 

del Saltsjöbadenbor från att bege sig dit (E). E tror dock att människor är beredda att ta sig långt för 

att delta i de idrottsaktiviteter man är intresserad utav, exemplifierar detta med att när simhallen har 

varit stängd, så har människor begett sig långt för att nyttja andra simhallar istället. Även I anser att 

idrotten är viktig när det kommer att ena människor från de två områdena, men poängterar att alla 



59 
 

människor inte engagerar sig i idrott. E föreslår vidare att motionsslingor med elljusspår i området 

skapas som binder ihop olika områden inom Fisksätra och Saltsjöbaden.  

J framför att det skulle vara fördelaktigt om Saltsjöbadens centrum utvecklades till att inkludera fler 

typer av verksamheter, eftersom att detta är en plats där alla typer av människor redan idag möts 

och ett ställe som Fisksätraborna även attraheras till (J). Centrumet är idag en viktig mötesplats där 

människor naturligt möts och framförallt viktig under stora delar av året då klimatet kräver 

mötesplatser inomhus (J).   
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IV Jämförande analys  
4.1 Segregation på olika nivåer  

4.1.1 Ett område som karaktäriseras utav bostadssegregation  
Kommundelen Fisksätra-Saltsjöbaden är ett tydligt exempel på ett område karaktäriserat utav 

bostadssegregation. Tydliga skillnader i koncentrationer går att utläsa mellan de två områdena ifråga 

om etnicitet, socioekonomi och demografi. Saltsjöbaden och Fisksätra har även en tydlig fysisk 

åtskillnad mellan områdena bestående av ett grönområde, även om avståndet inte är stort.  Det ska 

poängteras att det inte bara är dessa två områden som kan sägas karaktäriseras utav 

bostadssegregation. Även inom Fisksätra, råder en segregerad struktur i fråga om etnicitet och 

socioekonomi kopplad till boendeform och geografisk utbredning. Den fysiska kontexten är ofta 

korrelerad till den sociokulturella kontexten på en plats. Precis som Talen beskriver finns det en stark 

korrelation mellan lägre socioekonomiska grupper och grupper med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Saltsjöbaden har en högre andel äldre, samt barn än resterande Nacka, vilket även det är 

kopplat till områdets höga prisbild, samt det faktum att områdets fysiska miljö med privata tomter 

och enfamiljshus attraherar många barnfamiljer. Det finns med andra ord en relation mellan den 

fysiska kontexten och demografiska, etniska samt socioekonomiska koncentrationen i de två 

områdena, vilket i sin tur ligger till grund för den sociokulturella kontexten på platsen.  

Det ska poängteras att segregation idag allt för ofta kopplas samman med områden som pekas ut 

som ensamma bärare av sociala problem. Det är viktigt att komma ihåg att problemet aldrig går att 

lokalisera till specifika områden, segregationen är aldrig ensidig, utan tvåsidig. Detta är tydligt i 

fallstudien då Fisksätra är det område som pekas ut som bärare av sociala problem och präglas av 

fördomar. 

För att återkoppla till teorierna om grannskapseffekter presenterade i kapitel 2 så kommer 

bostadssegregationen göra det svårare att bryta de sociala strukturer och problem som finns inom de 

respektive områden idag. Endogena grannskapseffekter som tas upp av bland annat Lilja och Pemer 

förstärker den koncentration av problem som exempelvis finns inom Fisksätra lokalt i form av 

utanförskap och språkbarriärer och som vidare bidrar till ökade problem för individ och samhälle. 

Även Saltsjöbaden påverkas utav den relativt homogena sociala struktur som råder i området. Enligt 

rådande teorier så är socialt heterogena områden och social mix fördelaktigt ur många perspektiv, 

utefter exempelvis teorier av Talens och Low et al. Kontakt i vardagen mellan olika grupper och social 

interaktion är även nödvändig för att förebygga rasism och öka toleransen, något som även lyfts fram 

i de genomförda intervjuerna.  

Endogena granskapseffekter påverkar segregerade områden såsom Fisksätra och Saltsjöbaden 

kraftigt, då boende i de två områdena ges olika förutsättningar och levnadsvillkor. Detta gör att den 

sociala och kulturella kontexten inom ett område vidare förstärks. Segregationen påverkar 

sammanfattningsvis de båda områdena i en negativ bemärkelse utifrån de teorier som bland annat 

Martinsson, Low et al. och Neutens et al. förespråkar.  

Den lokala kontexten i fråga om den fysiska miljön ser olika ut inom de två delområdena. De olika 

etniska, demografiska samt socioekonomiska koncentrationerna i Fisksätra, respektive Saltsjöbaden, 

ger även upphov till en olika lokala sociokulturella kontexter. Detta leder till att det fysiska avståndet 

områdena emellan kan sägas förstoras och förstärkas på grund av det mentala avståndet områdena 

emellan.   
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För att återkoppla till det inledande kapitlet så kommer studiens diskussion att struktureras kring det 

tidigare presenterade konceptuella ramverk som presenteras i kapitel 1. 

 
Figur27: Konceptuellt ramverk för studien, grund för diskussionen i kapitel 4.   

4.1.2 Möten som bidrar till integration 
Fisksätra-Saltsjöbaden har identifierats vara ett område karaktäriserat utav bostadssegregation. 

Denna studie behandlar hur mötesplatser kan främja en integration mellan olika grupper i ett sådant 

typ av område. I fallstudien har det studerats i vilken grad individer och grupper från de två 

delområdena integreras på befintliga mötesplatser. Detta resultat ska här diskuteras.  

Enligt det empiriska materialet så finns det inte många platser där människor från Fisksätra och 

Saltsjöbaden möts. De platser där möten mellan boende från de två områdena sker, är främst i 

Saltsjöbadens centrum, samt i två av de skolor/förskolor som finns lokaliserade i Saltsjöbaden. 

Integration i mindre skala sker även i Fisksätra centrum, på Saltsjöbadens fritidsgård, på en del av de 

platser för idrottsaktivitet som finns inom båda områdena, såsom Saltsjöbadens IP och sporthallen i 

Fisksätra, samt i en viss grad på de två biblioteken. Vad som ska poängteras är att den integration 

som sker oftare verkar ta form inom Saltsjöbaden. De mötesplatser där möten sker mellan individer 

från de två områdena har något olika karaktär och typologier.  

De två centrumen är mötesplatser av samma karaktär ur det perspektivet att de är flerfunktionella, 

slumpmässiga och halvöppna. Även om mötesplatsen grundar sig på kommersiell aktivitet och är 

privat administrerade (vilket gör att individer som kan stängas ute från platsen), så finns det få 

barriärer som hindrar från användning av platsen. Ingen av platserna domineras av någon specifik 

grupp i högre utsträckning, utan istället så samexisterar ett stort spektra av grupper på platsen. På 

platserna finns fler funktioner samlade som attraherar en stor bredd av besökare och skapar både 

planerade, samt oplanerade möten. Den grupp som i högst utsträckning tycks integreras mellan de 

två delområdena i Saltsjöbadens centrum är barn och unga. Dessa grupper besöker inte främst 

platsen för att uträtta ärenden, utan ser platsen som främst en plats för social interaktion. 

Mötesplatsen bidrar därför inte bara till samexistens mellan Fisksätrabor och Saltsjöbadenbor på 

platsen, utan ger även upphov till möten mellan barn och unga som genererar svaga och starka 

sociala band. På så sätt kan Saltsjöbaden centrum sägas vara högt bidragande till integration mellan 

de två områdenas yngre befolkning. I övrigt verkar de två centrumen generera samexistens mellan 

inte bara olika socioekonomiska och etniska grupper, utan även mellan olika demografiska grupper 

och därmed bidra till en ökad integration. 

Sociala 
beteenden/Möten

Sociokulturell 
kontext

Fysisk 
kontext/Struktur av 

mötesplatser
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Fisksätrabor och Saltsjöbadenbor möts även på de skolor i Saltsjöbaden, där även barn från Fisksätra 

går. Denna form av mötesplats är sluten och innefattar enbart de barn som går på skolan, samt i viss 

mån deras föräldrar. Eftersom det enligt intervjuer tycks vara svårt att få föräldrar från Fisksätra att 

engagera sig på den fysiska platsen så är mötena mellan föräldrar från de två områdena begränsade. 

Eftersom att skolgången ger upphov till återkommande planerade möten så skapar skolan som 

mötesplats starka sociala band över tid. På grund av detta fungerar skolan integrerande även utanför 

den fysiska platsen, då starka sociala band även kan spegla social interaktion på andra platser utanför 

skolan. På så sätt ger dessa mötesplatser upphov till en ökad integration mellan boende i de två 

områdena på ett mer generellt plan, trots att mötesplatsen är både sluten och dominerad av en 

specifik demografisk grupp. Det ska dock poängteras att i fråga om socioekonomi och etnicitet så 

integreras alla grupper på platserna, då skolorna har en bred sammansättning av barn.  

Den sista gruppen av mötesplatser där Fisksätrabor och Saltsjöbadenbor möts i större skala, är de 

idrottsrelaterade mötesplatserna inom områden, utefter det empiriska materialet. Ifråga om den 

lokala idrotten så finns det kanske bara en plats att medverka på, och på så sätt integreras människor 

på platsen ifråga. De platser som idrotterna utövas på är spridda över de två delområdena i 

fallstudien och fungerar som mötesplatser i olika skalor. Även dessa mötesplatser domineras främst 

av barn och unga och integrerar, då den skapar återkommande planerade möten som genererar 

både svaga och starka sociala band. Något som ska poängteras är att många av dessa mötesplatser är 

slutna, då de kräver medlemsskatt i en idrottsklubb.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att de platser som fungerar som integrerande i fråga om att 

boende från både Fisksätra och Saltsjöbaden möts på platsen, är relativt begränsade och sker främst 

mellan barn och unga.   

4.1.3 Exkluderade och segregerade grupper 
Antalet mötesplatser som integrerar framför allt olika demografiska grupper är begränsade i 

fallstudiens båda delområden. De flesta mötesplatser som identifierats domineras av en viss 

demografisk eller socioekonomisk grupp. Detta, i kombination med den begränsade tillgången till 

öppna mötesplatser, ger sämre förutsättningar för att alla grupper har naturliga mötesplatser att 

socialisera på och framför allt sämre förutsättningar för att möta andra grupper.  

Fisksätra har en stor variation av olika typologier av mötesplatser. Trots detta, så återstår det faktum 

att få mötesplatser är fungerande under dygnets alla timmer. Många mötesplatser inom de båda 

delområdena är enbart brukbara under specifika tidsperioder, vilket gör att det under vissa tider inte 

finns några platser allt inom området för socialt utbyte eller möten med andra människor, annat än 

inom hemmet. Detta tydliggörs inom båda områdena, då många unga och barn inte har någon plats 

att socialisera på under kvällstid. Centrumanläggningarna verkar vara barn och ungas kanske 

viktigaste mötesplatser. Det ska dock poängteras att dessa platser inte är utformade för detta 

ändamål och öppettiderna tillfredsställer inte behoven dygnet runt. En del ungdomar framför i 

enkätundersökningen att de efterfrågar mötesplatser utgjorda för denna grupp specifikt. Avsaknaden 

av fungerande öppna mötesplatser för denna grupp kan därför ses som ett stort socialt problem och 

även som segregerande av en viss demokratisk grupp. Detta sociala problem förenar de båda 

delområdena i fallstudien. Saltsjöbaden är generellt sett karaktäriserat av mötesplatser som 

selekterar och segregerar den ingående befolkningen inom området. Ungdomar möts på en plats, 

idrottsutövare på en annan plats och så vidare. Vissa grupper inom Saltsjöbaden har inte vidare de 

ekonomiska, sociala eller fysiska förutsättningarna till att socialisera inom hemmet, eller spendera tid 

och möta människor utanför området. I det empiriska materialet finns det att utläsa en tydlig 

splittring inom området mellan de grupper som inte har ett lokalt behov av socialt utbyte, aktiviteter 

och möten och de människor som efterfrågar en ökad variation av platser för möten. 
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4.2 Relation mellan fysisk kontext och sociala beteenden/möten 
För att återkoppla till de teorier som bland annat Jacobs, Gehl och Neutens et al. förespråkar, så finns 

det starka bevis för relationen mellan ett områdes fysiska form och sociala beteenden på platsen. 

Kopplingen mellan den lokala kontexten i fråga om fysisk form och struktur av mötesplatser samt de 

sociala interaktioner som sker på platsen diskuteras i detta avsnitt.  

4.2.1 Fysisk form  
Saltsjöbaden och Fisksätra är två områden som utgör goda exempel på en specifik typ av 

stadsplaneringsideal med tydliga säregna drag.  

Fisksätras fysiska form skapar förutsättningar för möten, exempelvis på torget, eller på de 

gemensamma gårdarna mellan bostadshusen, vilket i Fisksätra förstärks genom den täta 

byggnadsstrukturen och befolkningstätheten. Avsaknaden av större bilvägar inom området kan ge 

ytterligare förutsättningar för sociala möten och flöden inom området som inte bryts av barriärer 

såsom storskaliga trafikplatser och vägrum.  

Saltsjöbaden är ett särpräglat villahusområde med stora privata tomter och boendeytor. 

Saltsjöbaden karaktäriseras därför utav stora ytor och geografiska avstånd. Området har även ett 

starkt begränsat traditionellt offentligt rum, med mycket få lekplatser, torg och parker. Med andra 

ord så kan den fysiska formen och strukturen sägas försvåra för uppkomsten av sociala möten i det 

offentliga rummet. Den fysiska strukturen möjliggör istället för stora möjligheter att spendera tid 

inom den privata sfären. De privatägda tomterna möjliggör för rekreation, lek och socialisering, med 

möjlighet till att själv bestämma vilka som ska ta del av platsen. Det sociala offentliga livet får svårare 

att växa i en miljö med begränsade och homogena offentliga ytor, mötesplatser och en bilburen miljö 

med stora geografiska avstånd, då färre människor möts utanför den privata sfären.  

4.2.2 Fysiska kopplingar 
Talen, Jacobs med flera teoretiker beskriver att miljöns fysiska form kan ge bättre eller sämre 

förutsättningar för att skapa passiv kontakt människor emellan som ger upphov till sociala möten och 

interaktion. I fråga om ett områdes fysiska kopplingar och närhet till omgivningen så är fenomenet 

starkt relaterat till segregation och isolering, vilket kan illustreras i fallet Fisksätra-Saltsjöbaden där 

svaga fysiska kopplingar finns mellan de två ingående områdena. Motorvägar och bostadsenklaver 

har försvårat för socialt utbyte människor emellan. Detta kan appliceras på framförallt Fisksätra, som 

är byggt som ett bostadsenklaver och avgränsas av en större väg som omfamnar området och skapar 

en enklaver från övriga Nackas villaområden. Området skiljs även åt från övriga områden med fysiska 

barriärer såsom vatten och grönområden. Även Saltsjöbaden är relativt fragmenterat med svaga 

kopplingar Fisksätra, samt övriga Nacka.  

Enligt vad Talen beskriver är människor med låg inkomst oftast mindre mobila. Enligt detta 

resonemang så är Fisksätraborna generellt mer känsliga för rumslig isolering, eftersom de är mindre 

mobila på grund av den sociala, kulturella och socioekonomiska kontexten. Enligt det empiriska 

materialet så är det många Fisksätrabor som är bundna till området på grund av arbetslöshet och 

isolering på grund av anledningar såsom språk och begränsade resurser. Människor i Saltsjöbaden 

har större möjligheter till andra nätverk som gör dem mindre beroende av det lokala 

bostadsområdet, eftersom att de besitter andra resurser såsom sysselsättning utanför området, egen 

bil med mera. Enligt detta resonemang så borde Fisksätraborna påverkas kraftigare av den rumsliga 
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isoleringen, i den mån att sociala interaktioner och möten utanför området begränsas i högre 

utsträckning på grund av den mindre mobila befolkningen. Fisksätra borde därmed vara mer socialt 

segregerat från övriga områden än Saltsjöbaden.  

4.2.3 Täthet 
Något annat som påverkar hur människor använder en plats och om möten sker på platsen är ett 

områdets täthet. Hur många som bor i ett område samt ett områdes storlek och hur gator och 

gångvägar knyter ihop platser i området, är viktigt för mängden människor på en plats. När det gäller 

gatustrukturen i Saltsjöbaden så är gatorna generellt sett mycket svagt integrerade och har svårt att 

generera högre gångflöden. Saltsjöbaden är även ett område som är har en mycket låg täthet på 

grund av strukturen av enfamiljshus, de stora privata tomterna och boendearor. Vad som även 

nämnts ovan, är att Saltsjöbadenborna har högre ekonomiska resurser och möjligheter till sociala 

nätverk och sysselsättning utanför bostadsområdet i fråga. På grund av detta skulle jag vilja 

argumentera att det inte främst är gatunätets struktur som ger sämre upphov till färre möten, utan 

det faktum att gatunätet inte används i hög utsträckning eftersom att många Saltsjöbadenbor saknar 

målpunkter inom området. Integrerade gator återfinns inte heller i Fisksätras gatustruktur, men på 

denna plats skapar tätheten naturligt högre gångflöden. Många grannar är även nära tillgängliga för 

Fisksätraborna som bor i hyreshusen, inte genom gatunätet, men genom områdets struktur med 

halvslutna gårdsrum. 

4.2.4 Struktur av mötesplatser 
Ett områdes fysiska form påverkar vart mötesplatser kan lokaliseras, samt hur strukturen 

mötesplatserna emellan ser ut.  

Fisksätra är relativt uppdelat i olika zoner, främst för bostäder och service. Mötesplatser inom 

området såsom skolområde, idrottsplats och lekplatser är relativt separerade från varandra. 

Lekplatser är fysiskt lokaliserade i anslutning till bostadsområdena och skapar där ett rum för främst 

barn och kvinnor, även om platsen även besöks och trafikeras utav andra sociala grupper. 

Idrottsplatsen fungerar som en mötesplats för främst barn och unga, även om den ligger i anslutning 

till marinan som har en mer beblandad social struktur. Fisksätra skola, fritidsgård och Folkets hus 

ligger i en enklaver och platsen används främst utav barn och unga, även om Folkets hus vid tillfällen 

attraherar andra grupper. Centrumområdet är totalt sett en integrerad plats där män, kvinnor, barn 

och unga möts inne i centrumbyggnaden, på torget och i kyrkan. Platsens lokalisering gör att många 

människor passerar den och detta flöde av människor berikar centrumområdet som en heterogen 

mötesplats. Vad som dock ska tilläggas är att även denna plats är något uppdelad med olika rum för 

olika sociala grupper. Restaurangerna och caféet är exempelvis framför allt manliga miljöer för vuxna 

män inom bostadsområdet. Denna fysiska uppdelning ger människor inom området olika upplevelser 

och erfarenheter av vardagen. För att återgå till områdets täthet och fysiska form, så ger området 

upphov till samexistens och möten på de lokala gårdarna mellan husen. Även om olika grupper är 

uppdelade på olika mötesplatser, så har Fisksätra en fysisk struktur som lokaliserar många av 

mötesplatserna i kluster. Detta gör att även om mötesplatser domineras av en specifik grupp, så 

möts dessa olika grupper emellan på grund av den geografiskt nära lokaliseringen, eller 

samnyttjandet av platser. Enligt det empiriska materialet så finns det inom området dock en tydlig 

uppdelning mellan boende i hyreshusområdet och boende i de tre enklaverna av enfamiljshus, i fråga 

om vart möten sker.  

Likt Fisksätra så är Saltsjöbadens centrum den enda mötesplatsen som integrerar alla grupper inom 

delområdet. Därutöver så sker möten mellan Saltsjöbadenbor på separerade platser, spridda 

geografiskt. Några av mötesplatserna är lokaliserade och bildar ett kluster, bland annat 
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centrumbyggnaden med mötesplatser såsom sporthall och fritidsgård i direkt anslutning. Ett annat 

kluster utgörs av de mötesplatser som är förlagda på Neglingeön, såsom hotell, badplats och hamn. 

Det sistnämnda klustret utgör en mötesplats som är mycket årstidsberoende, sluten och kanske 

främst dominerad av besökare till Saltsjöbaden. Resterande mötesplatser inom området är 

geografiskt utspridda över området och består nästan uteslutande utav slutna mötesplatser som 

domineras av en specifik grupp. Exempel på detta är sporthallar som främst används av unga 

medlemmar i en idrottsförening. Denna struktur av mötesplatser ger upphov till social interaktion 

och möten mellan homogena grupper, men sämre möjligheter till att dessa grupper integreras.  

I ett område karaktäriserat utav slutna mötesplatser som segregerar den ingående befolkningen till 

separata platser så riskeras dels många värden att förloras, samtidigt som vissa grupper riskerar att 

bli segregerade. Ett segregerat samhälle är mer känsligt för demografiska förändringar, samt andra 

förändringar i den rådande sociala strukturen, vilket gör området mer sårbart. Exempelvis planerades 

Fisksätra i ett annat sammanhang, för familjer där en hemarbetande mamma var tänkt att ta hand 

om barnen och en förvärvsarbetande pappa. Dagens sociala och demografiska struktur skapar dock 

andra förutsättningar och behov av spontana möten i närmiljön. Många Fisksätrabor beskriver enligt 

det empiriska materialet att de idag efterfrågar exempelvis ett större utbud av caféer och ett gym. 

Något som karaktäriserar befintliga mötesplatser i Saltsjöbaden är att de nästintill uteslutande är 

kommersialiserade, eller i annan bemärkelse privatiserade, vilket precis som Parkinson argumenterar 

för blir allt vanligare i samhället. Även traditionellt offentliga verksamheter, såsom skolor och 

bibliotek är nästintill uteslutande privatiserade inom del. Denna studie har som utgångspunkt att 

administrationen av mötesplatsen är av mindre betydelse, vad som dock är anmärkningsvärt är att 

nästintill alla mötesplatser inom området är mer eller mindre slutna. Mötesplatser som oftast 

karaktäriseras av öppenhet, såsom parker och torg, existerar inte inom området. Istället domineras 

området av mötesplatser som har höga ekonomiska eller kulturella barriärer för att besökas. 

Dominans av en viss grupp kan även innebära en mental barriär för andra grupper till användande av 

platsen.  

Den mötesplats som identifierats vara mest öppen och även inneha den mest heterogena sociala 

sammansättningen, är som tidigare nämnts Saltsjöbadens centrum. Enligt Parkinsons (2012) teorier 

så finns det på denna typ av platser konflikter mellan den privata ägarens ekonomiska intressen att 

attrahera rätt användare av platsen och individens rätt att besöka platsen om den är allmänt 

tillgänglig. Saltsjöbadens centrum liksom Fisksätra centrum speglar denna konflikt. Tidigare så fanns 

det sittplatser i Saltsjöbadens centrum, men dessa har enligt genomförda intervjuer tagits bort för att 

bli av med människor som centrumägarna har velat bli av med i centrumet. På så sätt kan inte heller 

den öppnaste mötesplats som har identifierats inom Saltsjöbaden, sägas vara helt öppen.  

Allt fler aktiviteter, verksamheter och service finns idag att tillgå inom hemmet i och med en större 

boendeyta, ökad tillgång till exempelvis TV och internet, vilket leder till att allt mer kommunikation 

och underhållning kan ske från hemmet. Vad som även har förändrats är att mycket handel har 

flyttar ur städer och förlagts i köpcentrum och varuhus utanför lokala centrum. Mycket service har 

alltså förlagts i bilburna lägen enbart utformade för effektivitet, vilket inte inbjuder till möten. Dessa 

faktorer verkar i hög grad prägla de sociala strukturerna i Saltsjöbaden. Den fysiska kontexten 

möjliggör att mycket aktiviteter och tid spenderas inom den privata fastigheten, samtidigt som den 

socioekonomiska sammansättningen skapar en mobil befolkning som inte är beroende av områdets 

mötesplatser. 
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4.3 Relation mellan sociokulturell kontext och sociala 

beteenden/möten 

4.3.1 Starka och svaga sociala band  
För att återkoppla till det empiriska materialet om Fisksätra, så har området ett väl etablerat och 

brett socialt nätverksamt ett stort lokalt engagemang. Enligt det empiriska materialet är det tydligt 

att det under en lång tid funnits skeptism och ett ifrågasättande av Fisksätra från omvärlden som än 

idag inte verkar ha försvunnit helt. Detta kan vara anledningen till det rika föreningslivet i området, 

samt de starka sociala band och stolthet som präglar Fisksätra då många boende vänder 

utanförskapet inåt. Många Fisksätrabor känner en stark tillhörighet och inkludering inom Fisksätra, 

men detta tycks inte skapa en tillhörighet till samhället, utan istället en känsla av utanförskap och 

social isolering. De starka sociala band som präglar Fisksätra har på så sätt även en baksida, i form av 

social isolering och segregation.   

Saltsjöbaden är ett område där människor verkar i en social kontext som är mycket olik den i 

Fisksätra. Saltsjöbaden präglas enligt det empiriska materialet inte av starka sociala band inom 

grannskapet. Orsaker till detta som Lilja & Pemer (2010) diskuterar kan vara att man distanserar sig 

till grannskapet, för att värna om den individuella friheten och att man istället drar sig till livet inom 

familjen och den privata sociala sfären. Dessa tendenser går att utläsa i fråga om Saltsjöbadens 

sociala kontext. Det verkar som att de nära relationerna inte längre är knutna till grannskapet, de 

djupare kontakterna är knutna i tidigare vänskapsrelationer och i och med att människor flyttar så 

dras dessa vänskapsband ut geografiskt, även om de förblir inom radien för de närmsta relationerna. 

Inom Saltsjöbaden så är det även dessa starkare sociala band som påverkar vart människor möts och 

socialiserar. Vad som tycks karaktärisera Fisksätra där de starka sociala banden oftare är lokaliserade 

inom området. På grund av att Fisksätras fysiska kontext inte tillåter möten och socialisering inom 

hemmet i lika hög utsträckning, så sker dessa planerade möten istället oftare på någon av områdets 

öppnare mötesplatser.   

Om det sociala umgänget inskränks till individer och grupper med vilka vi har starka band, så finns 

det en risk för att segregation tilltar, likt Tunström et al. och Parkinson resonerar. Starka band mellan 

Fisksätrabor kan därmed sägas försvåra möjligheterna till integration med Saltsjöbadenborna. På 

samma sätt så kan de starka band som många Saltsjöbadenbor har över en större geografisk yta 

sägas segregera olika grupper inom området. För att koppla till Tunström et al. och Talen teorier om 

varför svaga sociala banden spelar viktiga roll som överbryggare mellan olika grupperingar och 

byggandet av socialt kapital så är det av vikt att svaga band skapas mellan områden såsom Fisksätra 

och Saltsjöbaden och på så sätt skapa en ökad integration.  

4.3.2 Ett områdes identitet  
Befolkningssammansättningen påverkar även vad ett område representerar för människor inom 

området, men även utåt sett. Även om många människor aldrig besökt området i fråga så har 

troligen majoriteten en klar uppfattning om områdets position och vad området representerar. Detta 

präglar även Fisksätra och Saltsjöbaden, där det är tydligt att Fisksätra under en längre tid varit 

stigmatiserat och utsatt för ett dåligt rykte. Ett områdes attraktivitet är inte bara avhängd på den 

fysiska kontexten, ett områdes attraktivitet påverkas även av människors perception av den sociala 

strukturen i området. Den mentala bilden av ett område påverkar även vart människor rör sig och 

vilka platser som besöks, precis som Tunström et al. beskriver. Den mentala bild som individen har en 

plats eller ett område kommer i sin tur att påverka hur individen förhåller sig till platsen, vilket även 

påverkar individens beteende. Enligt det empiriska materialet så finns det flera exempel som tyder 

på att en del boende inom Saltsjöbaden gärna inte besöker Fisksätra på grund av områdets dåliga 
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rykte. På så sätt kan den sociala och kulturella kontexten sägas påverka möjligheterna att med hjälpa 

av mötesplatser tillskapa en ökad social integration mellan områden.  

4.4 Mötesplatser som verktyg för integration  

4.4.1 Verktyg för en ökad integration  
Idag lever vi i ett samhälle karaktäriserat utav diversitet i form av demografi, socioekonomi, etnicitet, 

kön och kulturer. Vi lever även i ett samhälle som är segregerat i den form av att många områden 

och platser inte motsvarar den diversitet som representeras i samhället på en större skala. Isolering, 

ojämlik tillgång till resurser, skilda livsförutsättningar och förlorade sociala, kulturella samt 

ekonomiska värden kan komma att bli biprodukter till den segregerade staden, enligt de teorier som 

presenterats i denna studie. 

Det finns många ekonomiska och politiska styrmedel, med vilka en ökad integration kan uppnås. 

Eftersom att bostadssegregation per definition har en spatial koppling så är många styrmedel för att 

minska bostadssegregation även kopplade till den fysiska miljön på olika sätt. Ett sätt att motverka 

bostadssegregationen på är att planera nya områden med en fysisk struktur och design som ger 

upphov till en både fysisk och social diversitet, utefter teorier som exempelvis Talen förespråkar. Ett 

annat sätt är att komplettera befintliga områden för att tillskapa en diversitet av boendeformer, 

upplåtelseformer samt boendestorlekar för att andra grupper ska attraheras till att bosätta sig inom 

området. Ett tredje sätt, som studeras i denna studie, är hur en ökad integration mellan olika sociala 

grupper kan uppnås i och med en förändrad struktur av mötesplatser, inom det bostadssegregerade 

området. Integration mellan grupper och individer sker där dessa interagerar, möts eller 

samexisterar och detta sociala fenomen har alltid, med undantag från möten i den virtuella världen, 

en geografisk koppling. Idag så befinner sig individen inte alltid i direkt närhet till hemmet, utan 

mycket tid spenderas på andra platser i och med arbete, resor och vardagliga aktiviteter. Detta gör 

även att social interaktion, möten och samexistens med andra människor inte enbart sker i 

anslutning till bostaden, utan även på andra platser. På grund av detta så bedöms mötesplatser vara 

ett viktigt verktyg för att uppnå en ökad integration. Ett område som karaktäriseras utav 

bostadssegregation, där de spatialt segregerade grupperna möts och interagerar på olika platser, 

behöver inte drabbas av de negativa effekter som segregation av sociala grupper har för individ och 

samhälle. På grund av detta så är mötesplatser ett viktigt verktyg för att bidra till integration mellan 

sociala grupper inom ett område karaktäriserat utav bostadssegregation.  

Den fysiska miljön samt den sociala och kulturella kontexten påverkar sociala beteenden och därmed 

även var, när, hur samt vilka grupper som möts eller samexisterar. Mötena som sker på den specifika 

platsen ger upphov till integration mellan de grupper som möts på platsen. Därmed finns en koppling 

mellan fysisk miljö, den sociala och kulturella kontexten, samt möjligheterna till integration. 

4.4.2 Verktyget mötesplats  

4.4.2.1 Den lokala kontextens påverkan  
Idag har det offentliga rummets roll förändras för individen. Det lokala grannskapet är inte längre 

den plats där de flesta möten sker. Idag så verkar allt mindre tid spenderas i inom det lokala 

grannskapet. Eftersom att grannskapseffekter har större effekt ju mer tid som spenderas inom 

bostadsområdet så borde generellt sett lokalisering av boende ha allt mindre betydelse i fråga om 

segregationens påverkan på individen. Detta ger utrymme till att se på segregation ur ett annat 

perspektiv, där det viktigaste inte den exakta lokaliseringen utav boendet, utan istället tillskapandet 

av mötesplatser som attraherar och integrerar olika grupper och individer.  
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I fallstudien kan vi utläsa två separata tendenser, som generellt sett kan illustreras med de sociala 

strukturer som råder i Saltsjöbaden respektive Fisksätra.  

4.4.2.2 Möjligheter till större geografisk utspridning av mötesplatser 
För Saltsjöbadenborna så verkar ett allt mer kommersialiserat och privatiserat offentligt rum, göra 

individen villig att bege sig allt längre bort från sitt hem för att delta i aktiviteter och besöka 

attraktiva platser. Starka sociala band verkar spridas ut över en allt större yta och öppna 

mötesplatser efterfrågas inte i hög bemärkelse. Vad som istället efterfrågas är ett större utbud av 

affärer och restauranger, alltså fler kommersiella mötesplatser. I Fisksätra, som karaktäriseras av en 

mindre mobil befolkning, så är istället de öppna mötesplatserna såsom parker, offentliga badplatser 

eller centrumet med det tillhörande torget av stor vikt för många boende. Mötesplatser i områdets 

närhet är av stor vikt och de svaga sociala banden verkar i större utsträckning vara bakgrunden till 

många mötesplatsers attraktionsfaktor. Detta illustreras utav bland annat den höga andel boende 

som i enkätundersökningen uppgav att de besökte det lokala centrumet av en social anledning 

främst. På så sätt så tycks grannskapets stora betydelse för det sociala livet, som tidigare även 

karaktäriserade samhället i stort, att prägla områden såsom Fisksätra med en lägre socioekonomisk 

situation.  

Att individer idag tycks bli allt mer mobila på ett generellt plan, skapar möjligheter för en ökad 

integration genom att noggrant planera lokalisering utav mötesplatser. I ett allt mer individualiserat 

och mobilt samhälle, borde mötesplatser kunna fungera som magneter i områden utanför 

grannskapet för att integrera segregerade grupper. I fallstudien så skulle detta kunna exemplifieras 

med att mötesplatser skulle kunna lokaliseras inom Fisksätra och möjligtvis attrahera de mer mobila 

grupperna från Saltsjöbaden. Idrottsrörelsen och grundskolor inom områdena är exempel på där 

individers mobilitet utnyttjas för att uppnå integration av olika grupper, vilket lyfts fram i de 

genomförda intervjuerna. Fler mötesplatser som fungerar som magneter för boende utanför 

området borde kunna skapas inom både Fisksätra och Saltsjöbaden. Det är svårt att få människor att 

bege sig långt för att besöka en mötesplatser som även går att återfinna inom det lokala området, 

men i och med att identifiera vilka mötesplatser efterfrågas på platsen, borde dessa kunna skapas 

utanför området. Exempelvis så efterfrågar många Fisksätrabor ett gym och många är villiga att bege 

sig till Saltsjöbaden för nyttjande av gymmet där. Många boende i Saltsjöbaden upplyser att de 

efterfrågar ett större utbud av affärer och restauranger, ett behov som skulle kunna tillfredsställas 

inom Fisksätra.  

4.4.2.3 Lokala mötesplatsers betydelse 
Som tidigare nämnts att de lokala mötesplatserna fortfarande av stor social betydelse för mindre 

mobila grupper, vilka dominerar ett område som Fisksätra. Detta gör att de lokala mötesplatsernas 

betydelse inte får glömmas bort. Saltsjöbaden har mycket få befintliga mötesplatser som är öppna 

och integrerande. För att även mindre mobila grupper såsom grupper med lägre socioekonomisk 

standard, etniska grupper som upplever kulturella och ekonomiska barriärer, samt seniorer, ska ha 

fungerande mötesplatser att tillgå, är det viktigt med öppna lokala mötesplatser. Det är även viktigt 

att dessa mötesplatser attraherar andra mer mobila grupper för att en integration ska uppnås. För 

att återgå till fallstudien är det därför viktigt att skapa öppna mötesplatser inom framförallt Fisksätra, 

som även kan attrahera Saltsjöbadenbor.  

Enligt Parkinson är öppna mötesplatser även av stor vikt i ett demokratiskt samhälle. På grund av 

detta är det viktigt att öppna, och även olika former av mötesplatser bejakas, även inom områden 

såsom Saltsjöbaden ur ett integrationsperspektiv och jämlikhetsperspektiv. Inom Saltsjöbaden så 

efterfrågas ett ökat utbud av affärer, caféer och restauranger. Dessa etablerar sig ofta naturligt kring 

mötesplatser (Nacka kommun 2013b) och detta är en annan anledning till att öppna, icke-
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kommersiella mötesplatser såsom torg och parker även är av stor vikt för området. Saltsjöbaden 

måste idag kompletteras med det som saknas för att skapa ett fungerande urbant landskap och 

fungera bättre socialt. Fler öppna, icke kommersiella mötesplatser är av vikt ut ett socialt 

hållbarsperspektiv.  

Att tillskapa mötesplatser som fungerar som magneter till att besöka andra områden, kan även ha 

stor betydelse för den mentala bilden av ett område. I det empiriska materialet har det framgått att 

det rykte Fisksätra har, även påverkar rörelsemönster och attraktion till användning av existerande 

mötesplatser inom området. Fungerande mötesplatser är viktiga för känslan av tillhörighet och 

sammanhang för de boende. Om mötesplatser används i områdets olika delar skapas en bättre 

tillhörighet för staden som helhet. Tillhörigheten borde troligen även öka om mötesplatser 

frekventeras av individer från områdets olika delar, eller individer från olika demografiska, etniska 

och kulturella grupper. Därför är det, för att återgå till fallstudien, viktigt att mötesplatser skapas 

inom Fisksätra som attraherar en del Saltsjöbadenbor, för att inverka på den mentala bild som idag 

separerar de två delområdena. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att förlägga en 

mötesplats som är av stor vikt för många Saltsjöbadenbor inom Fisksätra, exempelvis en simhall.   

4.4.2.4 Typ av mötesplatser för integration   
En ökad privatisering och skapandet av slutna mötesplatser även vara berikande, då det kan skapa en 

ökad diversitet av mötesplatser inom ett område och därmed attrahera en större diversitet av 

individer och grupper. Även om det offentliga rummets betydelse tenderar att minskas, så finns även 

tendenser som visar på att stadslivet, i högre utsträckning än tidigare är förknippat med upplevelser 

snarare än vardagliga rutiner. På så sätt kan mängden mötesplatser kopplade till det vardagliga livet 

sägas ha minskat men ersatts med möten kopplade till nöjesliv och fritid. I Fisksätra verkar dessa två 

tendenser leva parallellt. I Fisksätra möts människor spontant i vardagen i centrumet, på den lokala 

lekplatsen etcetera. Men i Fisksätra återfinns även många evenemang och aktiviteter som är ett 

resultat av lokalt engagemang, vilket ger upphov till djupare sociala band, även mellan olika grupper. 

I Fisksätra är det inte många mötesplatser som ger upphov till integration av olika grupper. Den 

sociala, men framförallt kulturella kontexten, inom området ger dock upphov till många aktiviteter 

och lokala arrangemang, som i sig utvecklar sociala nätverk inom området och integrerar olika 

grupper. Saltsjöbaden ger inte upphov till samma omfång av lokala evenemang och aktiviteter, enligt 

det empiriska materialet. Anledningarna till det kan kopplas till både den fysiska kontexten, som inte 

möjliggör för denna typ av evenemang i samma utsträckning, på grund av avsaknandet av bland 

annat parker och torg. Men inte heller den sociala kontexten skapar förutsättningar för lokalt 

engagerande evenemang. För att möjliggöra för en ökad integration mellan de två områdena skulle 

mötesplatser kunna tillskapas som möjliggör för nöjesliv och fritid, exempelvis marknader och 

idrottsevenemang. Dessa kan fungera som magneter inom ett område, men även lokaliseras mellan 

de två områdena, alternativt inom de båda i form av ett exempelvis ett motionslopp genom 

områdena.   

Enligt de teorier som Talen presenterar så kan ett socialt heterogent område skapas genom en 

diversitet av aktiviteter och platser. Utifrån detta perspektiv så kan en komplettering ske av det som 

saknas inom ett område. En mötesplats blir desto mer levande, desto fler funktioner som samlas på 

platsen. Flerfunktionella platser, såsom de två centrumen i fallstudien, ger även bäst upphov till 

integration, då de attraherar en heterogen grupp av individer. Genom tillskapandet av kluster, så kan 

mötesplatser som riktar sig till en specifik grupp bli integrerande, på grund av den nära lokaliseringen 

till andra typer av mötesplatser. Ett exempel på detta är Fisksätra centrum, där centrumet i sig, 

torget och kyrkan bidrar till integration mellan olika grupper. Vad som har lyfts fram i det empiriska 

materialet är ett gemensamt utnyttjande av det grönområde som är beläget mellan Fisksätra och 
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Saltsjöbaden. Genom att utnyttja detta naturliga stråk mellan områdena till att tillskapa en diversitet 

av mötesplatser, skulle även mindre mobila grupper kunna attraheras till platsen. Placering på en 

plats som inte är präglad av en stark identitet kopplad till något av de ingående delområdena, samt 

belägen på en plats i en geografisk närhet till båda områdena, skulle innebära en minskning av 

kulturella och geografiska barriärer till att använda platsen, för vissa grupper. Genom tillskapandet av 

en flerfunktionell och öppen mötesplats skulle integration kunna möjliggöras mellan grupper från de 

båda områdena, samtidigt som mindre mobila gruppers behov av socialisering och möten bättre 

skulle tillfredsställas. Detta skulle exempelvis kunna innebära en flerfunktionell plats med 

utomhusgym, parkverksamheter och fler kolonilotter. Det ska även poängteras att mötesplatser är 

viktiga målpunkter som därför styr människors rörelsemönster, vilket gör att en fungerande 

mötesplats även bör ge bättre förutsättningar för omgivande mötesplatser. 

4.5 Avslutande ord  
För att gå tillbaka studiens frågeställning; Hur kan mötesplatser fungera som verktyg för att uppnå 

ökad integration inom ett område karaktäriserat utav bostadssegregation? Hur påverkar den fysiska 

kontexten och mer specifikt strukturen av mötesplatser, hur, var och när möten tar form? Hur 

påverkar den sociokulturella kontexten hur, var och när möten tar form? 

4.5.1 Den lokala kontextens kod  
Saltsjöbaden och Fisksätra är två områden med koncentration av två markant skilda sociala och 

kulturella kontexter, men även fysiska kontexter. I denna studie har platsernas lokala kontext utretts 

för att närmre förstå hur människor möts och interagerar. Anledningarna till att boende inom ett 

segregerat bostadsområde inte möts och interageras verkar inte främst bero på fysiska avstånd. Vad 

som i hög grad verkar avgöra vilka grupper som möts och integreras, är den sociala och kulturella 

kontexten, då en tydlig skild icke-spatial kontext skapar starkare mentala barriärer till möten. Två 

områden med så skilda kontexter försvårar integrationsprocessen, samtidigt så kan dock en lyckad 

ökad integration generera stora fördelar på för både individ och samhälle.  

Den lokala kontexten måste noggrant studeras om en ökad integration ska uppnås med mötesplatser 

som verktyg. Detta då den lokala kontexten genererar unika sociala beteenden. Vilka platser 

människor använder, interagerar och möts på beror på den lokala kontexten utifrån både ett fysiskt, 

samt ett socialt perspektiv. Den fysiska formen möjliggör för möten mellan människor, eller försvårar 

för att dessa möten ska uppstå. Men det är den sociala samt kulturella kontexten som ligger till 

grund för hur den fysiska formen i slutändan kommer att användas och vart möten och integration 

kommer att uppstå. Den fysiska formen är inte heller frånkopplad den sociokulturella kontexten, 

utan dessa samverkar och beror av varandra. Slutsatserna som kan dras utav denna studie är att 

lokala kontexter genererar olika sociala beteenden och att dessa därmed måste studeras noga för att 

rätt typ av mötesplatser ska tillskapas på rätt platser och därmed attrahera de grupper som ämnas 

att bättre integreras. På grund av detta så skulle en vidare forskning vara gynnsam för att vidare 

identifiera gemensamma samband mellan den lokala kontexten och hur, var och när individer möts. 

4.5.2 Rätt typ av mötesplatser 
Det finns idag tendenser som tyder på att allt fler människor är villiga att bege sig längre från 

hemmet för att ingå i ett visst socialt samband, eller för att nyttja en aktivitet eller verksamhet. Detta 

ger ökade möjligheter till användning av mötesplatser som verktyg i integration av olika sociala 

grupper, då bostadssegregationen uppstår som ett mindre hinder. Slutsatsen är därför att integration 

kan möjliggöras och uppmuntras genom att noggrant planera fungerande mötesplatser som 

medvetet attraherar segregerade grupper. Mer specifikt så bör mötesplatser tillskapas som 

motverkar att starka band enbart dominerar vart socialisering sker inom ett område i och med att 
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slutna mötesplatser dominerar ett område. Öppna lokala mötesplatser bör därmed bejakas, eller 

tillskapas, för att möjliggöra för integration av mindre mobila grupper, samt resurssvaga grupper, 

som inte har möjlighet att använda de mer slutna mötesplatserna inom ett område. Detta 

resonemang grundar sig på jämlikhetsprinciper, samt det faktum att dessa grupper inte ska 

segregeras från övriga samhället. 

Dessa slutsatser kan bidra till en ökad förståelse om hur mötesplatser används, vilket möjliggör en 

effektiverare planering utav dessa, för att vidare uppnå en ökad integration. I områden som 

karaktäriseras utav bostadssegregation så måste den lokala kontexten noggrant studeras och 

mötesplatser planeras för att möta de lokala behoven.  
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VI Appendix A 
6.1 Enkätundersökning Fisksätra 

6.2 Diagram Fisksätra  

 
 Figur 28: Ålderskategorier: Vad är det som gör att du besöker platsen? 

 

 
Figur 29: Kön: Vad är det som gör att du besöker platsen? 

 

 
Figur 30: Hur tog du dig till platsen idag?   
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Figur 31: Hur ofta besöker du platsen? 

 
Figur 32: Saknar du någon typ av plats inom området? 

6.3 Diagram Saltsjöbaden 

 
Figur 33: Hur ofta besöker du platsen? 
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Figur 34: Hur tog du dig till platsen idag?

 

 
Figur 35: Åldersfördelning – Vad är det som gör att du besöker platsen?  

 
Figur 36: Finns det någon typ av plats du saknar inom Saltsjöbaden? 
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6.2 Enkätundersökningens utformning 
 

PLATS:  

 

KÖN:      Man  Kvinna 

 

ÅLDER:  0-12 år  13-19 år  20-30 år  31-50 år  51-64 år  + 65 år 

 

VAR BOR DU?  

 

HUR OFTA BESÖKER DU PLATSEN?  

 

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU VISTAS PÅ DENNA PLATS?  

  

MÖTEN PÅ PLATSEN:     PLANERADE  OPLANERADE  

 

VILKA ANDRA PLATSER I OMRÅDET UTANFÖR HEMMET BESÖKER/ANVÄNDER DU? 

 

 

BESÖKER/ANVÄNDER DU NÅGON PLATS I FISKSÄTRA?  

 

 

FINNS DET NÅGON TYP AV PLATS SOM DU SAKNAR I OMRÅDET? 

 

HUR TOG DU DIG HIT IDAG?  

 

Tack för din medverkan! 

Detta material kommer att användas som underlag för ett examensarbete inom stadsplanering på 

KTH. Arbetet ämnar att inventera mötesplatser i Fisksätra/Saltsjöbaden för att vidare undersöka var, 

hur och när människor möts i området samt hur detta kan utvecklas.   
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VII Appendix B 
Intervjufrågor 
Namn:  

Befattning/Varför intressant för studien:  

Mötesplatsen den responderade förespråkar 
Din roll i verksamheten/mötesplatsen Annan koppling till området?  

Hur fungerar verksamheten/mötesplatsen? Bakgrund? 

Hur och på vilket sätt fungerar platsen som en mötesplats?  

Vilka sociala grupper möts här? Ålder, kön, vart bor de?  

Vilken roll spelar platsen i området?  

Mötesplatser 
Vart möts människor i Fisksätra/Saltsjöbaden idag?  

Har alla grupper av människor (pojkar/flickor/män/kvinnor/unga/gamla etc) någonstans att 

socialisera på i det offentliga rummet? Om inte – vilka grupper har ett behov av nya typer av 

mötesplatser? 

Vilka typer av mötesplatser behövs kompletteras med i Fisksätra/Saltsjöbaden? 

Integration 
Möter folk från området det motsvarande området? I så fall vart? Vilka grupper? 

Vad är inställningen i Saltsjöbaden/Fisksätra till det andra området? 

Vilka typ av mötesplatser skulle kunna fungera som en magnet för människor att besöka i 

motsvarande område?  

Vilka typer av mötesplatser tror du skulle vara en bra arena för möten mellan invånare från de två 

områdena? Vart? För vilka grupper? 

Är en ökad integration av boende från de två områdena önskvärd?  

 

 


