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Inledning

Sociala miljöer - mötesplatser och rum för idéutbyte - 
har kommit att spela en allt viktigare roll i planeringen 
av universitetsmiljöer, i Sverige och internationellt. 
De senaste decennierna har en förskjutning skett 
från betoning forskningens och undervisningens rent 
funktionella zoner till allt större fokus på informella 
mötesplatser och de sociala omständigheterna kring 
kunskapsinhämtningen. Detta har drivits av såväl nya 
pedagogiska former som informationsteknikens intåg. 
Betoningen av mötet som värdeskapande aktivitet 
har inneburit ett helt nytt sätt att planera och utforma 
kunskapsintensiva miljöer. Att skapa plats för möten 
mellan studenter, forskare och företag är idag en 
central fråga i campusutvecklingen.
Samtidigt är begreppet ”mötesplats” mångfacetterat 
och svårdefinierat. Vad kännetecknar egentligen 
en fungerande mötesplats? Vilka direkta och 
indirekta kvaliteter krävs av den fysiska miljön? 
Går det att styra vilka möten som sker och värdera 
dess effekter? Och vad är det egentligen - ur ett 
övergripande perspektiv - som mötena skall syfta till?

Denna rapport syftar till att belysa frågan om 
mötesplatser på Chalmers. Utifrån en generell 
diskussion kring vad som kännetecknar fungerande 
mötesplatser analyseras de specifika förutsättningar 
som råder på campus- och science parkmiljöer 
generellt och Chalmers specifikt. Som avslutning 
diskuteras vilka krav som bör ställas på framtidens 
campus i detta avseende.
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Vad är en mötesplats?

Mänskliga möten sker överallt. På arbetet, på 
fritiden, i familjen. Hur möten sker beror på en 
mängd olika faktorer – hur människor planerar sin 
tid, vad de sysselsätter sig med, hur samhället är 
organiserat. Dessa sociala faktorer, tillsammans 
med den fysiska miljöns beskaffenhet, avgör 
var och hur möten kommer till stånd. Samspelet 
mellan fysisk miljö och socialt liv är ett mycket 
stort ämne och utgör grunden för vetenskaper 
som kulturgeografi och urbansociologi. Att ge en 
uttömmande bild av begreppet ”mötesplats” är alltså 
något som vida överstiger denna rapports ramar. 

I rapporten betraktas en mötesplats som en fysisk 
plats vars främsta funktion är att människor träffar 
varandra och umgås, spontant och organiserat. På 
ett campus råder vissa specifika förutsättningar, 
t ex har bebyggelsen ett tydligt syfte och de 
organisatoriska förutsättningarna kan och bör 
samspela med den fysiska miljön. 

En central distinktion kan göras mellan interna 
och publika mötesplatser. En intern mötesplats 
kännetecknas av att den vänder sig till en definierad 
grupp människor, en publik mötesplats är en 
mer eller mindre öppen arena. Alla mötesplatser 
har både interna och offentliga egenskaper.  
Olika sociala organisationer kan bruka samma 
mötesplatser och fylla dem med olika innehåll 
vid olika tider. Ett genomtänkt samspel mellan 
interna och publika mötesplatser är en viktig 
framgångsfaktor för campusmiljöer.
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Mötesplatser på campus

Merparten av byggnaderna på Chalmers är 
uppförda utifrån en traditionellt funktionalistisk 
syn på forskning och utbildning. Universitetets 
roll var, lätt hårdraget, att utbilda studenter och 
bedriva forskning. En underförstått homogen 
och hierarkisk organisation där olika gruppers 
kommunikation med varandra inte tillmättes någon 
större betydelse ledde till byggnader där de olika 
funktionerna separerades från varandra. En tydlig 
åtskillnad gjordes mellan å ena sidan lokaler för 
forskning/undervisning (lab, hörsalar, kontor mm), 
å andra sidan kommunikationsytor (korridorer, 
entréer, trappor mm)  och sociala ytor (caféer, 
restauranger, kårlokaler mm).  Resultatet är att 
mötesplatserna ofta upplevs som mer interna än de 
egentligen är. Caféer såg t ex främst som platser 
där omkringliggande verksamheter skulle fika – inte 
som öppna studiemiljöer där inhämtad kunskap kan 
processas socialt i gränsöverskridande möten.
 
Kommunikation - en viktig del i framtidens 
kunskapsmiljöer

I dagens samhälle har universitetens roll förändrats. 
Istället för att vara ”kunskapsfabriker” betonas en 
mer samhällsintegrerad och näringslivsorienterad 
verksamhet. Högskolans tredje uppgift formulerades 
för att understryka vikten av utåtriktad samverkan.
Såväl forskning som undervisning bedrivs idag 
i högre grad i öppnare, mindre formellt styrda 
strukturer, än vad som var fallet för några decennier 
sedan. Universiteten konkurrerar på en internationell 
marknad om humankapital, forskningsresurser 
och ranking. Målsättningen är dynamiska miljöer 
där innovationer föds och finner kommersiell form 
genom väl upparbetade kontakter mellan akademi 
och näringsliv. I flera uppmärksammade fall (bl a 
Silicon Valley) har framväxten av framgångsrika 
innovationsföretag visat sig vara intimt kopplat 
till egenskaper hos den fysiska miljön. Ett 
framgångsrikt campus måste i framtiden vara 
en plats dit människor söker sig även utanför 
arbetstid - en plats att mötas på med stark identitet 
och höga upplevelsekvaliteter. I den hårdnande 
internationella konkurrensen får denna typ av mjuka 
värden en mycket viktig roll. För att skapa campus 4



som knyter människor närmare varandra krävs 
en medvetenhet om hur fysisk miljö och sociala 
faktorer samspelar. Det handlar om att planera 
för möten och kommunikation, lika mycket som 
för excellenta forsknings- och utbildningslokaler. 
Attraktionsskapande faktorer kan vara miljöer som 
stöder rikt socialt liv och tillgodoser studenter och 
forskares intressen; idrott, kultur, möten, service och 
upplevelser.

Utifrån detta synsätt blir lokalkraven helt  annorlunda 
än de som rådde vid 1900-talets mitt. Om dåtidens 
mål handlade om att utbilda studenter inom snävt 
definierade områden och bedriva autonom forskning 
handlar dagens mål mer om att skapa en kreativ 
miljö där studenter, forskare och företag kan verka 
tillsammans och olika discipliner drar nytta av 
varandras kunskaper och nätverk. Det är dock 
svårt att upprätta enkla kausalsamband mellan 
lokalmässiga egenskaper och dessa övergripande 
mål. Många faktorer spelar in och det som är rätt 
på en plats kan vara fel på en annan. De takniska 
högskolorna har t ex historiskt sett varit mer 
utåtriktade i sin forskning och företagskontakter än 
de natur- och samhällsvetenskapliga. För att förstå 
hur de fysiska miljöerna kan stödja en dynamisk 
kunskapsutveckling måste vi börja med att förstå 
de olika sociala grupper som är verksamma och hur 
dessa dels relaterar till varandra och dels använder 
lokalerna. Möten, inom och mellan grupper kan se ut 
på många olika sätt.
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Mötesplatser och sociala grupper

Ett möte uppstår inte ur tomma intet. Även om den 
fysiska miljön sätter upp ramverk för mötesplatser 
och många människor använder dem är det inte 
säkert att någon egentlig kommunikation sker. 
Grunden till att förstå hur mötesplatserna fungerar 
är att förstå de olika grupper som använder dem. 
Ta en innerstadsgata till exempel. Stora mängder 
människor rör sig mellan affärer, caféer och andra 
serviceinrättningar. Gatan, tillsammans med dess 
verksamheter, skapar mycket stor exponeringsyta 
mellan olika människor. Torg, caféer och publika 
lokaler utgör själva sinnebilden för urbana 
mötesplatser. Men vilka möten sker egentligen? 
I staden samsas mängder av sociala grupper på 
liten yta. Men själva mötena sker till största delen 
mellan folk med liknande kulturer och tidigare 
kopplingar till varandra. En innerstadsgata utgör 
ett flexibelt och mycket mångfacetterat ramverk 
för mänsklig aktivitet, men sannolikheten är 
låg att det spontant uppstår möten mellan t ex 
18-åriga punkare, medelålders kontorsanställda 
eller universitetsforskare. För att värdeskapande 
möten skall komma till stånd krävs en historia, 
en organisationsmässig samhörighet eller något 
annat socialt kitt som aktivt för människor samman. 
Ta kontorets fikarum som exempel. En intern 
mötesplats, som riktar sig till en mycket begränsad 
skara människor. De som använder fikarummet 
står i en tydlig yrkesmässig relation till varandra. 
Besökare förutsätts introduceras och alla som 
regelbundet använder mötesplatsen känner väl 
till dess sociala koder. Mötesplatsen som sådan 
är otillgänglig för allmänheten, men de personer 
som använder den har goda förutsättningar att 
kommunicera fritt och ingående med varandra. 
Lösa problem, tänka kreativt utifrån gemensamma 
plattformar.
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Interna och publika mötesplatser
 
De både exemplen ovan - innerstadsgatan och 
fikarummet - representerar två skilda typer av 
mötesplatser - publika och interna. Helt publika 
mötesplatser, t ex offentliga stadsmiljöer, 
kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet, 
men också av att individen blir anonym i relation 
till kollektivet. Slutna, interna mötesplatser, t ex 
fikarummet eller medlemsklubben, exkluderar de 
människor som inte har tillgång dem, men kan 
å andra sidan leda till mycket starka relationer 
mellan dem som har tillträde. Merparten av 
alla mötesplatser befinner sig någonstans mitt 
emellan innerstadsgatan och fikarummet, de 
har såväl publika som interna egenskaper. På 
campusområden är detta av stort intresse - här vill 
man ju skapa kreativt stimulerande möten mellan 
olika aktörer och discipliner, samtidigt måste det 
finnas identitetsskapande, interna faktorer som 
villkorar kommunikationen. En medvetenhet om 
hur man kombinerar mötesplatser med olika 
interna och publika egenskaper utifrån det specifika 
campusområdets förutsättningar är viktig för att 
skapa fysiska miljöer som understödjer såväl 
gynnsam verksamhetsutveckling som den publika 
bilden av universitetet.
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Vilka sociala grupper använder campus?

På campusområden finns, till skillnad från andra 
stadsmiljöer, en bakomliggande organisation, väl 
definierade sociala grupper och relativt tydligt 
formulerade mål för verksamheten. Det förefaller 
inte helt omöjligt att på förhand definiera vilken typ 
av möten man önskar skall komma till stånd i vilka 
syften, och därefter tillse att den fysiska strukturen 
underlättar dessa möten. Grundläggande blir då att 
förstå de olika grupper som brukar miljöerna.
 
Den största gruppen som använder ett campus är 
studenter. Studenterna vistas på campus under 
en begränsad tid och utvecklas snabbt under de 
år de brukar miljöerna. De använder campus på 
två sätt - dels som utbildningsinstans och dels 
som social arena. Chalmers har, i jämförelse med 
många andra högskolor/universitet, ett mycket väl 
fungerande studentsocialt liv. De nya studenterna 
har ett smörgåsbord av olika internt relaterade 
föreningar och intresseorganisationer att engagera 
sig i. På Chalmers kan den unga studenten 
snabbt skaffa sig en identitet, en plats i kollektivet. 
Starka studentsociala strukturer i kårens och 
teknologsektionernas regi borgar för kontinuitet 
och möten över generationsgränserna. Jämför 
man Chalmers med stora delar av Göteborgs 
universitet har Chalmers en betydligt större intern 
sammanhållning och gemensamma kulturella 
normer. Ungefär 3/4 av chalmeristerna är aktiva 
i något studentsammanhang under studietiden. 
Historiskt sett beror detta på flera saker. Chalmers 
har länge varit sammanhållet, såväl rörande 
utbildningarnas organisation som den geografiska 
närheten dem emellan. Studentikosa traditioner 
har bibehållits i högre grad än i t ex de delar av 
universitetet som under 1900-talet vuxit snabbt, bytt 
lokaler ofta och saknat den ”campuskänsla” som 
kännetecknat Chalmers. För framtiden är det en 
stor utmaning att integrera såväl GU:studenter som 
andra intressenter i dessa sociala strukturer.

De studentsociala umgängesformerna ser ut på 
olika sätt. För många unga studenter handlar 
studentlivet om att finna en vuxenidentitet vid 
sidan av studierna. Delar av studentlivet handlar 
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om kalas, nöjen och kvällsaktiviteter, delar om att 
utveckla intressen både fristående och relaterade 
till studierna. Ett rikt studentliv skapar liv och 
rörelse på campus utanför arbetstid. Att etablera 
ett fungerande nätverk mellan studenterna i 
utbildningsskedet skapar dessutom en social 
plattform som är ovärderlig när det gäller att skapa 
grogrund för kopplingar universitet-näringsliv. 
Tydliga kontakter och korta kommunikationsvägar 
mellan studentgrupper tidigt i utbildningarna skapar 
nätverk som hänger kvar och berikar verksamheten 
långt efter att examen är avlagd och det stora 
flertalet lämnat campus.
 
Den andra stora gruppen som använder campus 
är de anställda, primärt forskarna. I takt med att 
utbildningarna internationaliseras blir gränsen 
mellan studenter och forskare mer överlappande. 
Traditionellt har relationen student-lärare/forskare 
dock varit mycket hierarkisk. Forskarna har campus 
som arbetsplats, men är samtidigt delaktiga i den 
alltmer globaliserade värld som forskningen utgör. 
De deltar inte i samma typ av extroverta sociala 
organisationer som studenter, men har ofta starka 
nätverk över campus. Tidigare låg forskarnas 
främsta lokalmässiga intressen i den interna 
miljön; arbetsrummet, laboratoriet, försökshallen. 
I det moderna universitetet finns dock mycket att 
vinna på  att ge forskare från olika institutioner 
goda möjligheter till möten på mer publika platser. 
Välfungerande fysiska miljöer, i kombination med 
ett rikt serviceutbud är en konkurrensfaktor vid 
rekrytering. I skapandet av kreativa drivbänkar för 
innovation och företagande spelar kommunikation 
mellan forskare från olika discipliner och andra 
verksamheter en central roll.

Den tredje huvudkategorin som använder campus 
är anställda på företag och organisationer. Dessa 
är relativt nya aktörer på de svenska universiteten 
och högskolorna. Anledningen för företag att 
befinna sig på campus är närheten till forskningen, 
studenterna och de högspecialiserade miljöerna. 
Sker inga möten mellan dessa olika aktörer minskar 
meningen för företagen att befinna sig på campus. 
Välfungerande mötesplatser som tar fasta på 
kopplingen akademi-näringsliv är därför en ny 
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utmaning för universiteten och högskolorna. Det är 
dock inte självklart hur dessa mötesplatser skall se 
ut. Övergripande organisationer som arbetar med 
att hitta synergier och skapa anledningar för företag 
och forskare/studenter att interagera  spelar en 
viktig roll. Samtidigt måste den fysiska miljön stödja 
spontana möten. Detta försvåras av att företag kan 
ha mycket skiftande lokalbehov. Näringslivets behov 
av affärshemlighter ställs emot akademins öppna 
miljöer. Inkubatorbyggnader, väl integrerade i starka 
forskningsmiljöer attraherar i regel mindre företag i 
utvecklingsskedet. Större aktörer kräver ofta fysiska 
strukturer som kan vara svåra att kombinera med 
levande stadsmiljöer och rikt studentliv. 
 
Olika campusområden - olika förutsättningar
 
Den fysiska miljön spelar en viktig roll för hur 
de sociala mötena inom och mellan grupperna 
faktiskt ser ut. Analyserar man olika campusmiljöer 
framträder stora skillnader mellan de tre 
huvudsakliga typerna; cityuniversitetet, det externa 
campusområdet och det stadsnära campusområdet. 

Göteborgs universitet är ett utpräglat cityuniversitet. 
De olika institutionerna ligger med några 
undantag integrerade i centrala staden, vilket 
skapar en lång rad synergier. Mötesplatserna kan 
samordnas med den omkringliggande staden 
och universitetsmiljöerna upplevs som öppna 
och tillgängliga. Samtidigt har det visat sig att 
cityuniversitetet också har vissa problem. Då de 
enskilda byggnaderna omges av helt offentliga 
miljöer blir de interna zonerna begränsade. 
Paradoxalt nog tenderar detta att leda till minskad 
kommunikation mellan olika studentgrupper och 
anställda. Om universitetet inte uppvisar starka 
interna strukturer, platser där studenter/forskare kan 
umgås i relativ avskildhet tenderar de olika delarna 
att bli mer slutna. De gemensamma mötesplatserna 
är stadens offentliga rum och serviceinrättningar, 
där universitetets närvaro kan bli anonym. 
Vidare är det svårt att hitta flexibla ytor/lokaler för 
avknoppningsföretag. Det är ofta varken möjligt eller 
önskvärt att skapa den typ av kluster som behövs 
för kritisk massa i kopplingen universitet-näringsliv.
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Det externa campusområdets styrkor och svagheter 
är de motsatta. Universitetet eller högskolan upplevs 
som intern och avskild från det omgivande samhället. 
Samtidigt blir den interna kulturen/identiteten stark och 
det är i regel enkelt att hitta lägen för expansion av 
näringsliv. 
Utbildning/forskning/företag lever i ”splendid isolation” 
och kan uppnå starka interna mötesplatser, men svaga 
synergier med omgivande kulturella funktioner.

Båda Chalmers campus kan betraktas som en typ 
av syntes mellan cityuniversitet och externcampus. 
De ligger i anslutning till innerstaden och uppvisar 
relativt starka identiteter, samtidigt är det nära till 
stadens service- och kulturutbud. När det gäller att 
skapa förutsättningar för värdeskapande mötesplatser 
är dessa förutsättningar ideala. Man kan dra nytta 
av både cityuniversitets urbana kopplingar och det 
externa campusområdets tydliga interna struktur. 
Dock föreligger stora skillnader campusområdena 
emellan, såväl stadsbyggnadsmässigt som historiskt 
och verksamhetsmässig. Campus Johanneberg är ett 
utpräglat universitetsområde med stark yttre och inre 
identitet, i direkt kontakt med centrala staden och stora 
studentbostadsområden, medan campus Lindholmen 
är en del av ett modernt kontorsområde i ett läge som 
idag lider av älvens barriäreffekt. 

På Campus Johanneberg finns starka studentmiljöer 
och väl etablerade sociala kontaktytor mellan olika 
grupper. En stor del av Göteborgs studentbostäder 
ligger i eller i nära anslutning till Campus Johanneberg. 
Området ligger ”på vägen” mellan studentbostäderna 
och centrala staden, vilket gör att det finns ett naturligt 
flöde av studenter genom området, även kvällar och 
helger. Den visuella exponeringen är relativt låg och 
området lider av en bitvis storskalig arkitektur och brant 
terräng. 

Campus Lindholmen upplevs i första hand som ett 
företagsområde. Detta är väl exponerat mot älven men 
de urbana kopplingarna är svaga. Det är oklart om 
detta kommer att förbättras i framtiden, t ex genom nya 
broar över älven. De stora teknikföretagen huserar i 
byggnader som är slutna mot omgivningen och ligger 
öde kvällar och helger.  
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Interna och gränsöverskridande möten

När vi analyserar hur campus mötesplatser 
fungerar är de olika gruppernas målsättningar och 
kommunikationsmönster viktiga utgångspunkter. 
På samma sätt som själva mötesplatserna kan 
vara mer eller mindre publika blir själva mötena 
mer eller mindre gränsöverskridande. I en struktur 
som delar upp människor efter tydliga kriterier, t 
ex sektionstillhörighet eller rang inom systemet 
blir de allra flesta möten interna till sin karaktär. 
En struktur där människor med olika tillhörighet 
använder samma stråk och mötesplatser leder till 
ökad sannolikhet för gränsöverskridande möten. 
En definierad campusmiljö riskerar inte att bli lika 
anonym som en öppen innerstadsmiljö, eftersom 
det trots allt är ett begränsat antal grupper som 
använder de fysiska strukturerna. Det finns 
möjligheter att genom organisatoriska styrmedel 
se till att människor från olika grupper engageras i 
gemensamma projekt. Det kan röra sig om allt från 
matchning av praktikfall mot företags aktuella behov 
till att ha idrottsanläggningar som är öppna för olika 
grupper. De olika grupperna bygger gemenskap, 
identitet och spetskompetens genom väl fungerande 
interna mötesplatser. Den stora utmaningen ligger 
i att kombinera med publika mötesplatser som 
skapar gynnsamma förutsättningar för kvalitativa, 
gränsöverskridande möten för idéutbyte och 
mångfald. Om den fysiska strukturen innehar denna 
dynamik uppnås en situation där de olika grupperna 
i vissa lägen kan vara interna, i andra fungera i 
samspel med andra. Formella och informella nätverk

Gränsöverskridande möten som värdeskapande 
aktivitet

Meningsfulla gränsöverskridande möten är som 
konstaterats en central fråga för framtidens 
kunskapsmiljöer. På ett campusområde som 
uttrycker tydlig identitet utan att förmedla 
avståndstagande, där olika grupper kan utvecklas 
internt och publikt i samma processer och där 
det finns starka nätverk som samtidigt är lätta att 
komma in i, där finns förutsättningarna för dynamisk 
verksamhetsutveckling och starka varumärken. 
Formella och informella nätverk stöder varandra och 
bygger varumärken i nätverk.

12



Hur skapar man ett fungerande system av 
mötesplatser?

Interna, halvinterna och publika mötesplatser måste 
komplettera varandra på ett medvetet sätt.

En central fråga i detta avseende är att utforma rum 
med olika grad av överblickbarhet/intimitet. Interna 
mötesplatser kan med fördel vara intima, rumslight 
avskilda men stå i tydlig kontakt med offentliga stråk. 
Publika mötesplatser bör å sin sida kännetecknas 
av överblickbarhet. Här ställs intressanta 
utformningskrav. En alltför visuellt exponerad miljö 
kan göra människor osäkra, å andra sidan krävs 
tydliga siktlinjer för att markera mötesplatsen läge 
längs stråk eller på noder.  Att utforma miljöer som 
kan användas flexibelt av olika grupper vid olika 
tider ökar sannolikheten för gränsöverskridande 
möten och övergripande genensam identitet i den 
fysiska miljön. Multifunktionalitet är en central fråga 
för framtidens campus.

Att integrera mötesplatser i pedagogiken

Mötesplatser utgör ingen separat avskiljbar 
lokaltyp i ett modernt campus. Om vi vill hitta 
sätt att bryta den strikt funktionsseparerade 
struktur som kännetecknade det traditionella  
universitetet måste vi utgå från dagens pedagogiska 
krav. Dessa betonar en aktiv studieinsats där 
informationsinhämtning, kritiskt tänkande och 
kommunikation ersatt passiv kunskapsinhämtning. 
Seminarierummet, biblioteket och den pedagogiska 
verkstaden har i linje med detta ersatt hörsalen 
som främsta rum för kunskapsinhämtning.  istället 
för att zonera utbildningsrummen i helt slutna 
respektive helt öppna miljöer (hörsalar, lab mm 
kontra kommunikationsytor) bör man eftersträva 
ett mer dynamiskt samspel mellan rum av olika 
karaktär. Ett intressant exempel  är Hus Vänern vid 
Karlstads Universitet där pedagogiska verkstäder 
utgör en halvoffentlig mellanzon mellan byggnadens 
offentliga kommunikationsstråk och de privata 
kontorsdelarna. Organiserade/spontana möten bör i 
linje med detta komplettera varandra.
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Avslutande diskussion

Mötesplatsernas roll på ett modernt campus är en 
stor och komplicerad fråga. Lika viktigt som det 
är att inte ignorera dessa platser i planeringen av 
nya byggnader, lika viktigt är det att inte tappa bort 
vad mötesplatserna egentligen syftar till och hur 
de används. Det rör sig alltså om en i lika hög grad 
organisationisk/social fråga som en arkitektonisk. 
Viktigt att ha med sig är alltså kopplingen mellan de 
grupper som brukar området, verksamhetsmässiga 
mål och metoder samt en medvetenhet om hur 
interna/publika mötesplatser samspelar. 

När det gäller konkret utformning av platserna är det 
viktigt att ha en god bild av hur mötesplasen är tänkt 
att fungera. En uttalat intern mötesplats kan med 
fördel utformas så att dess användare kan sätta 
sin prägel på miljön. En publik mötesplats bör å 
andra sidan utformas så att inga grupper känner sig 
exkluderade.

Den största utmaningen för Chalmers ligger i att 
skapa generella kommunikationsstrukturer och fler 
publika mötesplatser på ”rätt” ställen, att skapa 
medvetet samspel mellan interna och publika 
mötesplatser:

Interna mötesplatser - hög grad av specialisering. 
Stora möjligheter för individer och grupper att sätta 
sin egen prägel på miljöerna

Publika mötesplatser - skall placeras på naturliga 
stråk och noder. Bör vara generella, flexibla och 
inkluderande i sin utformning.
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Publika mötesplatser bör placeras 
längs huvudstråken där människor rör 
sig naturligt. Här skall alla grupper 
känna sig välkomna.

De interna mötesplatserna skall skapa 
förutsättningar för kommunikation och 
idéutbyte  inom grupperna. 

Såväl formella, arbetsrelaterade som 
informella interna mötesplatser  kan 
rikta sig mer eller mindre tydligt till 
olika grupper.

Studietid, fritid och socialt umgänge 
flyter allt mer ihop på moderna campus. 

Attraktiva helhetsmiljöer, där intena och 
publika mötesplatser kombineras på ett 
medvetet sätt är eftersträvansvärda.


