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SAMMANFATTNING

Den mediala bilden av Norra Parkgatan i Malmö visar på motstridiga aktiviteter 
som trots allt samexisterar tillsammans med olika grupper i gaturummet. Den 
här motsättningen väckte intresset för att förstå hur aktiviteterna kunde sam-
existera. Tidigare forskning kring hur platser tas i anspråk och hur rum skapas 
tenderar att undersöka hur makt från offentliga aktörer har format platser och 
hur organisationer och invånare samverkar med offentliga aktörer. För att istället 
skapa en förståelse hur aktiviteterna på Norra Parkgatan samexisterar undersöker 
uppsatsen hur invånare skapar platser och egna rum genom aktivitet. Undersök-
ningen av Norra Parkgatan går också längre och undersöker hur de offentliga 
aktörerna omformar platser genom att möjliggöra för invånarnas aktiviteter. 

För att besvara de här frågorna introducerades teorier om begreppet approprie-
ring, som beskriver individers handlingslogiker som genom aktiviteter formar 
och omformar platser och skapa rum. Förståelsen om appropriering utökades för 
att introducera en teori om hur offentliga aktörer själva agerar för att forma och 
möjliggöra för invånare att ta platser i anspråk. Data för undersökningen samla-
des in genom observationer i en fallstudiedesign av Norra Parkgatan. Under fyra 
tillfällen uppdelat på två dagar genomfördes observationerna och insamlade data 
redogjordes i form av observationsberättelser som sedan analyserades utifrån 
teorierna om appropriering.   

Undersökningen av Norra Parkgatan visa på att det sker och finns många former 
av appropriering av gaturummet och att både enskilda invånare och grupper är 
delaktiga i approprieringen. Den främsta formen av appropriering är tillfälliga 
rum och saknar förmåga att skapa beständiga platser. Istället visade det sig att 
en dominering, en maktrelation, är närvarande och begränsar möjligheterna för 
invånarna att appropriera. Studien visade att offentliga aktörer som Malmö Stad 
medvetet utformar platser och initierar aktiviteter för att möjliggöra att invånare 
approprierar platser.   



4

Innehållsförteckning

Sammanfattning        3

1. Inledning         5
1.1 Syfte och problemformulering      5
1.2 Frågeställning         6
1.3 Avgränsning         6
1.4 Disposition         6

2. Forskningsöversikt        7
2.1 Harveys och Lefebvres rumsbegrepp     7
2.2 Territorialitet         8

3. Teoretiskt perspektiv       9
3.1 Självorganiserade rum        9
3.2 Strategisk- och taktisk appropriering     10
3.3 Planering för appropriering       12

4. Metod          13
4.1 Fallstudie och diskussion       13
4.2 Observation och diskussion       14
4.3 Utförande av observationer       15
4.4 Bearbetning av data            16

5. Norra Parkgatan        16
5.1 Bakgrund          16
5.2 Indelningar        17

6. Observationsberättelse       22
6.1 Torsdag förmiddag, 27 april 2017       22
6.2 Torsdag Eftermiddag, 27 april 2017     27
6.3 Söndagen förmiddag, 30 april 2017     29
6.4 Söndag eftermiddag, 30 april 2017      31

7. Resultat och analys        35
7.1 Strategisk- och taktisk appropriering     35
7.2 Planering för appropriering      38

8. Avslutande diskussion        40

9. Referenser         42



5

1. INLEDNING

I takt med att våra städer förtätas har en resurseffektiv markanvändning kommit 
att bli en angelägen fråga för att skapa socialt hållbara städer. Samutnyttjning 
av fysiska platser mellan olika grupper och olika aktiviteter har därför kommit 
att intressera planerare. Samutnyttjningen beskrivs föra med sig positiva bief-
fekter genom mötet mellan människor i samband med aktiviteterna (Hållbart 
Malmö 2016). Ur planeringsforskningens perspektiv är det därför intressant att 
vetenskapligt studera hur platser som omformas för olika sorters aktiviteter kan 
samexistera.
  
En sådan ”samutnyttjad” plats av olika aktiviteter och grupper är Norra Parkga-
tan i Malmö som i högsta grad är präglad av det sociala livets olika aktiviteter, 
dock inte enbart av positiva bieffekter. Å ena sidan har den mediala bilden av ga-
tan präglats av berättelser om droghandel och kriminalitet (Sydsvenskan 2015). 
Å andra sidan utgör gatan en plats för ungdomar, medelklass, etc (Sydsvenskan 
2016, Sydsvenskan 2009).  Motsättningen mellan beskrivningar och berättelser 
av Norra Parkgatan väckte intresset för hur de till synes motstridiga aktiviteterna 
kunde samexistera inom gaturummet. För att besvara den här frågan studerades 
hur invånare brukar platser genom aktiviteterna på Norra Parkgatan och hur 
rumsligheter hör ihop. 

Alla former av aktiviteter som sker på Norra Parkgatan är inte en produkt av oli-
ka gruppers eller individers handlingar. Mycket av aktiviteterna på Norra Park-
gatan är istället initierade av Malmö Stad och därför undersöker uppsatsen också 
offentliga aktörers roll i möjliggörandet av aktiviteter och deras roll i reglerandet 
av aktiviteterna. 

1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Forskningen på samutnyttjning av aktiviteter studerar hur aktiviteter kan 
användas för att skapa nya former av mötesplatser. Samutnyttjning ses som ett 
medel för att skapa social hållbara städer. Därför finns det ett behov att genom 
planering skapa nya platser och rumsligheter. Syftet med den här studien är att 
undersöka hur olika grupper tar platser i besittning och skapar egna rum. Vidare 
syftar uppsatsen att undersöka hur offentliga aktörer, i form av kommunen och 
kommunala bolag, möjliggör för appropriering genom aktiviteter. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNING 

1). Hur används platser längs med Norra Parkgatan?
2) Hur omskapar/skapar dessa aktiviteter de platser där de äger rum?
3). Hur möjliggör kommunala aktörer för att invånare genom aktivitet kan ta 
platser i besittning?

1.3 AVGRÄNSNING 

Inom ramen för uppsatsens syfte sker en avgränsning där aspekter kring makt-
förhållanden, som upprättas och utförs på Norra Parkgatan, inte kommer att 
studeras. Inte heller kommer relationerna mellan olika aktörer eller olika grup-
per att beaktas eller undersökas. Uppsatsen kommer inte att studera de personer 
eller grupper som utför aktiviteter eller som tar platser i besittning. Personbe-
skrivningarna som figurerar i kapitlet om observationsberättelserna beskriver 
endast ytliga kännetecken. Konsekvenser av att platser tas i besittning kommer 
inte att studeras. 

1.4 DISPOSITION 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet börjar med en samman-
fattning, sedan en bakgrund och en introduktion av appropriering i det offentli-
ga rummet. Det följs med uppsatsens syfte, problemformulering, frågeställning, 
avgränsning och kapitlet avslutas med  dispositionen. Det andra kapitlet pre-
senterar en översikt av tidigare forskning. Begreppet rum utvecklas utifrån två 
teorier. För att förstå hur rum skapas och kontrolleras introduceras fenomenet 
territorialitet och forskning på relationen mellan byggd miljö och aktivitet. 

Uppsatsens tredje kapitel redogör för de teorier som kommer att användas i 
analysen av observationerna för att besvara frågeställningen. I det här kapitlet 
kommer begreppen strategisk och taktisk appropriering att presenteras utifrån 
Lina Olssons avhandling. Därefter kommer Peter et al:s begrepp planering för 
appropriering introduceras. Det fjärde och femte kapitlet är en beskrivning 
av fallstudiedesignen och metoden för att samla in uppsatsens empiri samt en 
introduktion och bakgrund till Norra Parkgatan. Observationerna av aktiviteter 
och beteenden på Norra Parkgatan beskrivs i det sjätte kapitlet i form av obser-
vationsberättelser. Läsaren får möjlighet att följa observationerna på ett sätt som 
tillåter att en känsla för Norra Parkgatan utvecklas. 

I det sjunde kapitlet presenteras analysen av observationerna och i det åttonde 
och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser vilka syftar till att be-
skriva hur platser approprieras på Norra Parkgatan genom aktivitet. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT

I det följande kapitlet presenteras en sammanfattning av geografen David 
Harveys och filosofen Henri Lefebvres rumsbegrepp. Kapitlet avslutas med en 
översikt av Mattias Kärrholm forskning om hur territorier upprättas för att 
kontrollera platser. 

2.1 HARVEYS OCH LEFEBVRES RUMSBEGREPP

I antologin Den globala kapitalismens rum – på väg mot en teori om ojämn 
geografisk utveckling (2006) diskuterar och utvecklar David Harvey geografins 
rumsbegrepp. Det är ett hopplöst åtagande att skapa en allmängiltig definition 
menar Harvey och istället förstår rummet som trefaldigt uppdelat i det absoluta, 
det relativa och det relationella rummet (Harvey 2006: 117-118) 

Det absoluta rummet består av exempelvis gator, byggnader och fysiska avgräns-
ningar samt ekonomiska kartor och lägen och positioner. Vi underkastar det ab-
soluta rummet mättekniker och standardisering men det existerar också socialt. 
Då tar det formen av privategendomen och som avgränsat geografiskt område, 
nationalstater, administrativa gränser och stadsplaner (Harvey 2006: 199).
Men rummet är inte enbart avgränsat och mätbart utan det går även att förstå 
som relativt. Om det absoluta rummet kan mätas utifrån sådant som längd, 
volym eller vikt mäts det relativa rummet snarare i sådana mätformer som kost-
nader, tid och färdmedel. Det går även att se det relativa rummet utifrån nät-
verk eller topologiska relationer. Som exempel beskriver Harvey att det kortaste 
avståndet mellan två platser mätt utifrån kostnad, tid eller energiförbrukning 
måste inte nödvändigtvis vara fågelvägen (Harvey 2006: 120-121). 
 
Det relationella rummet utgör den tredje rumsindelningen och när vi ger oss i 
kast att betrakta det här rummet är det inte möjligt att isolera från det absoluta 
och relativa rummet. Det här medför, skriver Harvey, att processer sker inte i 
rummet utan processen definierar sitt eget rum. I det relationella rummet går 
det inte att förstå en händelse vid en punkt i rummet genom att enbart titta 
på vad som existerar just vid den punkten. Allt som sker runt omkring i rum-
met har betydelse. Till exempel bär deltagarna på en konferens med sig en stor 
mängd kunskap och erfarenheter som de har samlat på sig i världen utanför. All 
den här kunskapen och erfarenheterna från dåtid, nutid och framtid som delta-
garna bär på sig samlas och formas i konferenslokalen vilket skapar och definie-
rar rummet (Harvey 2006: 121-122).

Rummet kan även förstås genom den franske filosofen Henri Lefebvres teorier 
om det symboliska rummet. Lefebvre indelar det i tre rum; det materiella rum-
met, rummets representationer och representationens rum. Det materiella rum-
met är upplevelsens rum där vi interagerar med den materiella världen genom 
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våra sinnen och förstår upplevelserna som händelser eller tillfällen. Den materi-
ella världen uttrycks i rummets representationer genom abstrakta framställning-
ar som kartor, bilder, grafer och ord m.m. Men det är inte endast den materiella 
världen som upplevs och representeras utan även drömmar, föreställningar och 
rädslor uttrycks i representationens rum genom fotografi, konst, poetiska bilder 
och konstnärliga återgivningar (Lefebvre 1991). 

2.2 TERRITORIALITET 

Mattias Kärrholms avhandling och studie av territorialitet riktar sig mot den 
byggda miljöns betydelse för aktivitet och kontroll av offentliga platser genom 
maktutövning (Kärrholm 2004:9). Den traditionella forskningen fokuserar 
ofta på våra upplevelser och den byggda miljön som ett uttryck för en samhälls-
ordning eller en idé snarare än maktrelationer (Kärrholm 2004:9). Begreppet 
territorialitet är centralt i Kärrholms forskning som undersöker hur den byggda 
miljön både i planeringen och vardagslivet avsiktligt och oavsiktligt påverkar 
beteende och förflyttning i städerna genom såna territoriella indelningar som 
parkeringsplatser, cykelbanor, parkområden m.m (Kärrholm 2004:9-10). 

Territorialitet betecknar ett avgränsad rum och en verksam kontroll av rummet 
som uppträder i grader snarare än direkt (Kärrholm 2004:77). Utifrån den här 
beskrivningen går det att förstå territoriet som en ständigt pågående maktut-
övning inom en rumslig avgränsning. Det är verksamt som en aktör snarare än 
utifrån avsikter, beteenden eller instinkter som föregår territoriet menar Kärr-
holm (2004:80).   

Territorier kan också överlappa med varandra, eller till och med existera på exakt 
samma geografiska yta. Kärrholm beskriver hur en bänk i ett bostadsområde 
både kan vara sittbänk för småbarnsföräldrarna eller den populäraste solbänken 
under sommarmånaderna. Det innebär att bänken under olika tider och dagar 
är territorium för en administration, grupp eller funktion (Kärrholm 2004:81). 
För att kunna förklara hur olika former av territorier produceras och upprätt-
hålls utvecklar Kärrholm fyra produktionsformer som kan förstås som fyra typer 
av territorialitet. Strategi, taktik, appropriation och association är var sin egen 
form av handling och som var och en producerar och upprätthåller territorier. 
Både produktionsformerna strategi och taktik är medvetna sätt att avgränsa 
territoriet där kontrollen är riktad mot användningen av territorium. Territo-
riell strategi är en indirekt kontroll som en cykelbana eller en parkeringsplats 
till skillnad från territoriell taktik som är en relation mellan den som upprättar 
och territoriet i en pågående situation. Produktionsformerna appropriation och 
association planeras inte målmedvetet utan ses snarare som konsekvenser av ett 
bruk utan att explicit ha avsikten att utgöra en territoriell ordning (Kärrholm 
2004:81, 83).
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV

Aktiviteten på Norra Parkgatan som beskrevs i uppsatsens inledning har format 
och omformat gatan och skapat nya rum och platser. För att förstå processerna 
på Norra Parkgatan är Lina Olssons (2008) undersökning användbar, om hur 
aktiviteter skapar och tar plats i det offentliga rummet. Peter Parkers et al (2102) 
forskning och begreppet planering för appropriering presenteras för att besvara 
hur offentliga aktörer verkar för att möjliggöra för appropriering. 

I kapitlets följande avsnitt kommer vi först bekanta oss med Lefebvre och Certus 
teorier om dominering och appropriering respektive strategi och taktik. Teo-
rierna utgör grunden för Olssons utveckling av begreppen strategisk och taktisk 
appropriering. Parkers et al undersökning av Rosengårdsstråket i Malmö och 
kommunala aktörer som initiativtagare och möjliggörare av appropriering redo-
görs i kapitlets slut. 

3.1 SJÄLVORGANISERADE RUM 

Olsson tar sig utgångspunkt i verksamheter som är startade och drivs av invåna-
re i stadsdelen Rinkeby i Stockholm. De här verksamheterna är mer eller mindre 
självständiga i relation till den offentliga sektorn(kommun, stat, landsting) och 
utifrån verksamheterna undersöker Olsson hur invånare själva kan skapa nya 
rum genom aktiviteter och ta platser i besittning (Olsson 2008: 9). Olsson tar 
teorier från de franska filosoferna Henri Lefebvre och Michel de Certeau för sin 
undersökning. Utifrån Lefebvres och Certeaus respektive teorier och tankegång-
ar utvecklar Olsson begreppen strategisk- och taktisk appropriering. (Olsson 
2008:54). 

För att förklara vad är appropriering är och hur det förhåller sig till aktiviteter 
tar Lefebvre utgångspunkt i approprieringens motsats, domineringen, produk-
tion av rum utifrån en maktordning (Olsson 2008: 54). Dominering föregår 
approprieringen och är en historisk utveckling av vetenskap och teknik som 
utgör även industrialiseringens primära medium och produkt: staden. Den 
industriella staden är skapad för att strukturera deltagande i syfte för ackumu-
lation men det här är inte enbart en produktion av det materiella rummet utan 
även det sociala rummet omformas och stöps om för att domineras (Olsson 
2008: 62). Formen och dess struktur beskrivs som fragmentiserat, med höghus 
och villor. Platser där invånare har getts möjlighet att bosätta sig men inte för att 
bebo och göra boplatsen till ett levt rum utan istället där boendet har reduceras 
till vad Lefebvre kallar en slags improduktiv konsumtion (Olsson 2008: 67).  

Approprierade rum skiljer sig från dominerade i fråga om form, struktur 
och funktion. För Lefebvre omformar appropriering den moderna stadens 
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dominerade rum ner till en mänsklig skala och mänskliga kroppar (Olsson 
2008:68). Det innebär att brukarna skapar levda rum där symboler, former och 
färger skapar mening och värde för att rummen ska tas i bruk såsom sina egna 
men handlar inte, enligt Olsson, om att göra det approprierade rummen till sina 
egna, i meningen av ägandeskap. Det approprierade rummet kan liknas vid språ-
ket som ingen en enskild person kan äga utan istället representerar en form för 
besittningstagande som möjliggör andras deltagande och appropriering (Olsson 
2008: 68). Men framför allt fanns det ett rättighetskrav inbyggt i appropriering-
en som representerar en potential att frigöra människor från rummets domine-
ring och vilket är, för Lefebvre, rätten till staden (Lefebvre 1983). 

Appropriering som handling måste omforma rummet för att förmå att produce-
ra nya rum. En appropriering som inte omformar rummet blir enbart en sken-
manöver som endast förmår att bryta domineringen av platsen tillfälligt. Olsson 
förklarar att i en sådan skenmanöver blir brukarna oförmögna att generera sin 
egen produkt – ett självorganiserat rum (Olsson 2008:69). I det här läget finns 
det skäl att gå tillbaka till exemplet som nämndes redan i inledningen; droghan-
deln på Norra Parkgatan, som tillfälligt formade ett rum för drogförsäljningen 
på rondellen i cirkulationsplatsen. Försäljningen varade tillfälligt innan en 
övervakningskamera installerades på rondellen och droghandeln var tvungen att 
förflyttas till andra platser utmed Norra Parkgatan (Sydsvenskan 2017a, Syd-
svenskan 2017b). Approprieringen och försäljningen var inte tillräckligt kraftfull 
för att lyckas omforma rummet för att ge upphov till ett nytt socialt rum.

3.2 STRATEGISK- OCH TAKTISK APPROPRIERING

I sin avhandling använder sig Olsson (2008) även av Michel de Certaus be-
greppspar strategi – taktik. Enligt Olssons tolkning förklarar begreppen två olika 
handlingslogiker och deras bakomliggande avsikter. Begreppet strategi inbegri-
per handlingar som utgår från långsiktig planering och konsekventa beräkningar 
med intentioner som är till för dominera. Det handlar om att omvandla de 
komplexa förutsättningarna vi möter i verkligheten till något som går att kont-
rollera och styra. Handlingslogiken strategi avgränsar, enligt Certeau, en plats 
där den avser att skapa en egen ordning som understödjer dess intentioner och 
där utformningen speglar hur rummet ska uppfattas. Rummets kontrolleras 
genom en funktionsuppdelning där  funktionerna görs synliga, avläsbara och 
mätbara (Olsson 2008:72-73). För Certaus utgör taktiska handlingslogiker just 
sådana praktiker som varken skapar platser eller ger upphov till egna produk-
ter. Aktiviteter och intentioner uppstår istället spontant i stunden. Brukaren av 
en plats är alltid underordnad och avsaknaden av en egen plats gör att bruka-
ren tar tillvara på de tillgångar och möjligheter som finns för stunden (Olsson 
2008:77).

Till det ovan nämnda begreppsparet utvecklade Certaus ett parallellt 
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begreppspar (ordnad)plats – (andra)rum. För Olsson utgör (ordnad)plats och 
(andra)rum två olika rumsliga aspekter med en kvalitativ skillnad där plats 
betecknar en rumslighet som är stabila i konkreta situationer och bär på den 
dominerande ordningen. Avsikten inom plats är att få varje subjekt att agera 
inom ramen för platsen och ordningen och skapa praktiker som upprepar den 
här ordningen (Olsson 2008:73). Rum är en rumslighet som saknar en egen 
plats och skapas i och med handlingen. Aktiviteter är i det här fallet något som 
är rörligt och oförutsägbart till skillnad från fallet med ordnande platser där 
aktiviteter kontrolleras. 

Likt Lefebvre tar också Certaus språket som exempel där det lästa och talade 
språket är något som existerar bara när det äger rum och inte lämnar några spår 
efter sig men där grammatiken reglerar språkets korrekta användning. Certaus 
såg invånarnas rumsliga praktiker skapa något bortom en reproduktion av den 
ordnade platsen (Olsson 2008:77). Som exempel på den här typen av rumsliga 
praktiker, skriver Olsson hur den ordnade platsens utformning med trottoarer 
och gångvägar stakar ut promenadens förutsättningar men samtidigt erbjuder ett 
obegränsat antal möjligheter för improvisation och spontanitet som att snirkla 
eller ta genvägar till exempel. Möjligheten för att andra rum ska formas och 
skapas ovanpå stadens funktionsseparerade gångvägssystem är alltid närvaran-
de. Därför kan det sägas att den ordnade platsen aldrig kan dominera i absolut 
mening (Olsson 2008:77-78). I det här avseendet kan uppkomsten av sådana 
aktiviteter som droghandel på olika platser längs med Norra Parkgatan förstås 
som taktisk handlingslogik genom att skapa andra rum när droghandeln flyttade 
från rondellen. Certaus två begreppspar går att sammanföra och utgör  en du-
alism enligt Olsson; strategi/plats/stabil – taktik/rum/mobil (Olsson 2008:89). 
Det här utgör relationen mellan strategiskt ordnade platser och taktiskt skapade 
andra rum. 

Det går att se flera likheter mellan Lefebvres och Certaus begreppspar, domine-
ring – appropriering och strategi – taktik, men de skiljer sig dock i flera avseen-
den där skillnaden i synen på rummet utgör den främsta. Handlingslogiker som 
sker i stunden likt de Certaus beskrev som taktik skapar inte ordnade platser 
utan endast tillfälliga, andra, rum. För Lefebvre var tillfälliga rum, appropriering 
som inte kunde skapa ett eget rum, i hans mening bara en skenmanöver och 
en icke-produktiv appropriering. Appropriering skulle istället ersätta det domi-
nerande rummet genom att skapa egna rum, vilket kan likna Certaus begrepp 
ordnade platser. Verklig förändring skulle skapas genom att generera sina egna 
symboler, ideologier och rumsliga praktiker (Olsson 2008:85). Av det här skälet 
har Olsson tagit fram två begrepp, strategisk och taktisk appropriering. Olsson 
härleder sitt begrepp strategisk appropriering utifrån Lefebvre förståelse att 
approprieringen skulle ersätta det dominerade rummet genom att skapa sitt eget 
och lyckas bruka sin egen produkt (Olsson 2008:85-86, 88). Olsson argumen-
terar att det här ska ses som strategi, snarare än taktik, om approprieringen leder 
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till ett nytt rum som skapar beständiga platser. Det finns dock aktiviteter i städer 
som approprierar rum utan att skapa ordnade platser. Det här beskriver Ols-
son snarare vara taktiskt approprierade platser som trots dess tillfälliga karaktär 
ger upphov till nya former av rumsligheter. Som exempel på former av taktiskt 
approprierade rumsligheter använder Olsson techno- och ravekulturens använd-
ning av ödehus och ödetomter för sina aktiviteter som exempel på hur rum kan 
approprieras även för en temporär användning (Olsson 2008:88).  

3.3 PLANERING FÖR APPROPRIERING 

Begreppen strategisk och taktisk appropriering bidrar med en förståelse av 
appropriering som en handlingslogik med förmågan att skapa rum. I uppsatsens 
analyser fungerar begreppen som verktyg för att kunna förklara hur olika former 
av aktivitet på Norra Parkgatan omformar platser och skapar nya rum. Men för 
att gå till djupet och förstå hur användning av motstridig karaktär, som nämn-
des i uppsatsens inledning, kan existera inom samma gaturum behöver vi förstå 
hur appropriering även kan uppstå på initiativ av offentliga aktörer. 

Genom att studera hur aktiviteter planeras av offentliga aktörer kan Parker et 
al undersöka hur fysiska platser omstruktureras för att approprieras. Planering 
för appropriering är ett sätt att möjliggöra att platser approprieras genom nya 
aktiviteter. Samtidigt som invånare tar platsen i användning så utvecklas lokala 
institutioner för reglering av aktiviteterna. Slutsatserna baserar Parker et al på en 
undersökning av anläggandet av Rosengårdsstråket i Malmö och hur dess mötes-
platser planerades för att brukarna skulle kunna appropriera platserna (Parker et 
al 2012:1). 

Rosengårdsstråket utvecklades av Malmös Kommun och dess kommunala 
bostadsbolag(MKB) i syfte att interagera den semiperifera stadsdelen Rosen-
gård med Malmös innerstad. Innerstaden sågs av Malmö Stad som livlig och att 
innehålla en mångfald. De kommunala aktörerna hoppades att stråket skulle 
injicera en mångfald av interaktioner i Rosengård genom att koppla samman de 
två stadsdelarna. Ambitionen, beskriver Parker et al, med Rosengårdsstråket låg 
i processen att skapa mötesplatser som inte enbart var ekonomiskt hållbara utan 
samtidigt var tillgängliga och förankrade i lokala behov (Parker et al 2012:1). 

Begreppet planering för appropriering är enligt Parker et al närliggande teorier-
na om allmänningar. Allmäningar understryker vikten av den komplexa inter-
aktionen bland aktörer och brukare av en resurs. Det är därför nödvändig att 
reglera en resurs likt de mötesplatser Parker studerar i Rosengårdsstråket. Inom 
allmänningar utvecklas regleringen och styrningen av platsen genom interaktio-
nen mellan lokala aktörer och brukare och genom deras egna praktiker samt i 
relation till aktörer på högre nivåer (Parker et al 2012:2). Urbana allmänningar 
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är också ett närliggande begrepp men belyser i större grad att det finns flera olika 
former av styrning som inte behöver vara strikt offentligt, privat eller blandat. 
Interaktion i kvartersodlingar eller mellan medborgare och det privata närings-
livet är former av urbana allmänningar. Det kollektiva arbetet mellan aktörerna 
omskapar rummets fysiska karaktär och det här i sin tur kan leda till nya for-
mer av relationer mellan de som approprierar och vanliga brukare (Parker et al 
2012:2). 

Parker et al:s förståelse av staden och planeringen skiljer sig markant från Lefeb-
vres i rollen av makt. Där Lefebvre ser en stad och ett offentligt rum som är ska-
pat och underordnat makten så utgår Parker et al från att staden och offentliga 
platser inte är ett resultat av enskilda intressen eller maktrelationer. Approprie-
ringen av rum och de aktiviteter som sker i dessa rum är inte bara för Lefebvre 
en nödvändighet utan även en rättighet för att uppnå ett verkligt deltagande av 
invånarna i staden. Parker et al, åt andra sidan, ser appropriering som ett sätt att 
planera och reglera aktiviteter och deltagande. Appropriering är ett medel för de 
offentliga aktörerna för att få invånare att bruka en plats även om det i viss mån 
sker genom en samverkan. Appropriering kan förstås som en form av domine-
ring som syftar till att möjliggöra vissa bestämda former av aktiviteter på särskilt 
bestämda platser och motverka andra. 

4. METOD 

Med hjälp av en fallstudiedesign har uppsatsens frågeställningar besvarats och 
det har varit möjligt att skapa en förståelse bortom de specifika händelserna och 
handlingarna som utspelar sig på Norra Parkgatan. Efter en genomgång av upp-
satsens fallstudie och metod följer ett avsnitt som presenterar en diskussion av de 
observationer som genomfördes. Efter det inledande metodavsnittet introduce-
ras sedan hur insamlade data av fallstudien behandlades och bearbetas i kapitlets 
avslutning.  

4.1 FALLSTUDIE OCH DISKUSSION

Fallstudier undersöker fenomen för att redogöra hur händelser, förhållanden 
och processer förhåller sig i det specifika fallet. Det brukar sägas att fallstudier 
undersöker det specifika för att belysa det generella. Fallstudier är ingen metod i 
sig utan uppmuntrar istället till ett stort antal olika metoder. Det här i ett syfte 
att låta forskaren så långt som möjligt skapa en helhetssyn (Denscombe 2016: 
91-92). 

Valet av endast ett fall för uppsatsens fallstudie gjorde det möjligt att koncen-
trera undersökningen till Norra Parkgatan. Det i sin tur öppnade upp för mer 
selektiva observationer under studiens gång (Denscombe 2016: 93). Upp-
märksamheten kom att allt mer riktas in på de händelser och situationer som 
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kännetecknade platsens sociala relationer och praktiker. Genom ett sådant 
förfarande är det inte möjligt att manipulera i större utsträckning nyckelfaktorer 
eller variabler (Denscombe 2016: 92, 103). Kritik kan väckas mot fallstudiens 
trovärdighet att kunna generalisera fynden i uppsatsens analys och slutsatser. 
Eftersom uppsatsens empiri vilar endast på en undersökning av ett fall och att 
händelser och situationer är unika för det tillfälle observationerna utförs kan 
det finnas oklarheter mot hur fallet liknar andra fall av samma typ (Denscombe 
2016: 100). En jämförande undersökning  av fler fall skulle möjliggjort större 
generaliseringsanspråk, men på grund av tidsbegränsningar var det inte möjligt 
eller lämpligt att utföra en större studie. Att endast fokusera på ett enda fall tillät 
åt andra sidan större detaljrikedom i både insamlingen, analysen och presenta-
tionen av det empiriska materialet. 

4.2 OBSERVATION OCH DISKUSSION 

Då fallstudien syftar till att studera aktiviteter och praktiker som normalt tar 
plats på Norra Parkgatan var metoden observation lämpligast för att samla in 
data och för att hantera komplexa realiteter och insikter (Denscombe 2016: 
293). I en observation som studerar en redan existerande miljö är det viktigt att 
agerandet på platsen äger rum oförändrat och obehindrat. Genom en icke-delta-
gande observation är det möjligt att minimera forskarens inverkan. I en icke-del-
tagande observation är personerna som studeras inte medvetna om observatio-
nen. Logiken säger att ingen av de som deltar kommer att agera på ett annat 
sätt än naturligt om observatörens deltagande kan förbli obemärkt (Denscombe 
2016: 293). På grund av Norra Parkgatans utformning var forskaren tvungen 
att befinna sig i gaturummet under observationerna. Det innebär att forskaren 
själv deltar i just de processer som uppsatsen avsåg att studera och undersöka. 
En konsekvens är att forskarens närvaro kan påverka eller förhindra aktiviteter 
genom att forskaren tar upp plats inom gaturummet. Forskarens närvaro är 
dock inte enbart en nackdel. Genom att forskaren kunde delta i gaturummets 
miljö var det både enklare att genomföra observationerna och det gav forskaren 
tillträde genom att närvaron och agerandet smälte in i omgivningen. Det blir en 
alternativ form som kan beskrivas vara deltagande i den naturliga miljön (Dens-
combe 2016: 306). 

Det är inte enbart konsekvenser utifrån forskarens roll under observationer-
na som måste tas i beaktning utan även etiska dilemman som kommer med 
icke-deltagande observationer. Data samlas in utan samtycke från personer 
som observeras och riskerar att röja identiteten genom en alltför detaljerad 
beskrivning av händelserna och de personer som ingår. Den risken har minime-
rats genom att beskriva personerna utifrån allmänna termer och i största mån 
endast beskriva personer just utifrån epitetet ”person/personer” (Denscombe 
2016:309). För att forskaren som observatör skulle smälta in i gaturummet 
användes en mobil som medel för anteckningar då ett anteckningsblock antogs 
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väcka uppmärksamheten av de individer som observerades. Fältanteckningarna 
från de olika observationstillfällena sammanställdes sedan i en observationsberät-
telse. Eftersom resultaten från observationerna påverkas av forskarens förförstå-
else och minne kan den samlade informationen ses som en direkt avspegling av 
verkligheten men utifrån forskaren. För att förebygga felkällor presenteras obser-
vationsberättelsen kronologisk och uttömmande för att uppnå en så transparent 
redogörelse som möjligt (Denscombe 2016: 307-308).

Eftersom undersökningen är så pass beroende av att forskaren som individ be-
fann sig i fallstudiens miljö och beroende av forskaren för att samla in ”rätt” em-
piri är det svårt att upprepa studien i syfte att kontrollera tillförlitligheten. Det 
här kommer sig av att fallstudien utförs just för att fallet som studeras är unikt i 
viss mån. Data både från fältanteckningarna och forskarens minne uppfyller inte 
heller kriterierna för att kontrollera tillförlitligheten(Denscombe 2016: 104).

4.3 UTFÖRANDE AV OBSERVATIONER 

Det första steget innan observationerna genomfördes var att skapa en bild av 
gatusträckningen längs med Norra Parkgatan. Utifrån kartmaterial över Norra 
Parkgatan delades gatusträckningen först in i fyra indelningar. Den här indel-
ningen kom att ändra sig under den första observationen till sju indelningar för 
att öka tillförlitligheten av observationerna då avståndet på gatusträckningen 
och utformningen av gaturummet (skymmande träd, grindar och objekt m.m) 
gjorde delar av gatan oöverskådliga. Gatusträckningen delades därmed istället 
upp efter de sex tvärgator som genomkorsar den samt Amiralsgatan. Observa-
tionerna genomfördes i korsningarna förutom en som utfördes från en grönyta i 
Folkets Park där det var möjligt att se igenom grinden och på ett naturligare sätt 
smälta in i områdets folkliv. Observationerna genomfördes på torsdagen den 27 
april 2017 och söndagen den 30 april 2017. Den första observationen varje dag 
utfördes på förmiddagen och det andra på eftermiddagen. Valet av dagar och 
tidpunkter tillät undersökningen att ta i beaktning att approprieringsmönstren 
skiftar mellan olika veckodagar och olika tider på dygnet.

Som tidigare nämnts utfördes observationerna på Norra Parkgatan från sju 
indelningar. Förutom vid det allra första observationstillfället på torsdag för-
middag ägnades tio minuter åt varje enskild observationspunkt. Vid det första 
tillfället gällde istället intervall på tjugo minuter. Vid det här observationstillfäl-
let hade inte de nya indelningarna arbetas fram. Därför saknas den sjunde delen 
i observationsberättelsen för torsdag förmiddag.  Anteckningar skrevs ner i en 
mobiltelefon och utifrån anteckningarna har de följande observationsberättel-
serna utformas. De inledande observationerna under torsdagen är mer uttöm-
mande och tar ett större helhetsperspektiv än observationerna under söndagen 
då fenomen väljs ut och händelser beskrivs mer selektivt. Det här är en naturlig 
process eftersom fokus och inramning har kristalliserats under observationernas 
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gång (Denscombe 2016: 307).

4.4 BEARBETNING AV DATA

Observationerna utförda på Norra Parkgatan tillät insamling av stora mängder 
av empiri i form av fältanteckningar. Fältanteckningarna från observationerna 
bearbetades och utvecklades kort efter insamlingen för att mera svårfångade 
intryck och sensoriska upplevelser inte skulle förloras. Utifrån de bearbetade 
fältanteckningarna skrevs en observationsberättelse ner för att beskriva händel-
seförloppen, situationerna och handlingarna under observationerna. Observa-
tionsberättelserna har i största mån skrivits så som situationerna antecknades ute 
i fält även om de stundvis kan uppfattas sporadiska och motstridiga. Det här ger 
läsaren en möjlighet att skapa en förståelse och känsla för hur handlingar och 
situationer har utspelat sig under observationerna och bättre sätta sig in i hän-
delsernas och gaturummets eget förlopp. Sättet att presentera uppsatsens empiri 
är tänkt att bidra med största möjliga transparens inför analysen. 

5. NORRA PARKGATAN

I det följande avsnittet ges en kort introduktion till Norra Parkgatan. Kapitlet 
inleds med en kort redogörelse som gör historiska nedslag för att beskriva hur 
Norra Parkgatan och angränsande kvarter har tagits i anspråk av olika grupper 
under det gångna århundradet. Sedan följer i kapitlets avslutande del en detalje-
rad beskrivning av Norra Parkgatans gaturum och de indelningar som observa-
tionerna genomfördes utifrån. 

5.1 BAKGRUND 

I uppsatsens inledning redogjordes hur olika grupper approprierade platser och 
tog delar av Norra Parkgatan i anspråk. Den här approprieringen av gaturum-
met utgör ett fenomen som går att spåra både längre tillbaka och i vår närtid. 
Det finns skäl att göra en historisk genomgång för att få en inblick hur Norra 
Parkgatan och angränsade kvarter har approprierats. Den följande beskrivningen 
är inte uttömmande och tar endast upp vissa händelser som har strukturerat och 
omformat Norra Parkgatan. 

För att kunna skapa oss en förståelse av Norra Parkgatans historia måste vi gå 
tillbaka till tiden när stadsdelen, Möllevången, kom att anläggas. Tillsammans 
med den nuvarande Södra Parkgatan utgjorde Norra Parkgatan på den här 
tiden den tidigare Parkgatan. Namnet kommer från gatans läge i anslutning till 
rekreationsområdet Folkets Park. Möllevången som ofta är betraktad som arbe-
tarrörelsens centrum i Malmö var dock redan innan, den kom att byggas 1904, 
en plats för arbetarrörelsens massmöten och demonstrationer. Historien går hela 
vägen tillbaka till 1700-talet då fabrikören och industrimannen Frans Suell den 
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yngre anlade Möllegården i korsningen Parkgatan – Barkgatan där Möllegår-
dens huvudbyggnad än idag ligger kvar. Mittemot huvudbyggnaden låg Suells 
jaktpark, som 1891 kom att bli Folkets Park, en grön stadspark med nöjesattrak-
tioner, när den socialdemokratiska föreningen köpte marken. Det som tidigare 
var en symbol för borgerskapets ställning i samhället approprierades och blev en 
symbol och ett eget rum för arbetarrörelsen (Nyzell 2005: 27). 

När den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen, den största aktören i Mal-
mös arbetarrörelse, inriktade sig på att möta arbetsgivarna vid förhandlingsbor-
det och stadsfullmäktige i rollen som fackförening och parti kom ett skötsam-
hetsideal att få stor betydelse. Idealet gick ut på att hävda att en arbetarkultur 
var minst lika skötsam som den borgerliga och ”skötsamhets projektet” gick ut 
på att visa upp respektabla arbetare. Folkets Park var nu ett viktigt verktyg i att 
forma en arbetarkultur byggd på disciplin och skötsamhet. Genom att anlägga 
funktioner och verksamheter omformade och strukturerades Folkets Park utifrån 
skötsamhetsidealet och kunde därmed styra vilka aktiviteter som var tillåtna 
(Nyzell 2005: 29-31). 

I vår egen närtid har Norra Parkgatan och de närliggande kvarteren varit föremål 
för appropriering. Under tidigt tjugohundratal kom gatorna runt Folkets Park, 
bland annat Norra Parkgatan, och andra delar av stadsdelen att approprieras 
under Möllevångsfestivalen som anordnades under fem år. Genom konst och 
konserter kom gaturummen att tas i bruk och användas för att skapa nya former 
av rum. 2010 valde festivalarrangörerna att istället inrikta sig på politisk kamp 
mot gentrifieringen av Möllevången. Ett resultat av detta var ockupationen av 
en ödetomt i korsningen Norra Parkgatan – Monbijougatan. Tomten öppna-
des därmed upp för olika former av tillfälliga konstverk, opinionsbildande, och 
mycket annat (Sydsvenskan 2010, Skånes fria 2010).

5.2 INDELNINGAR

För att möjliggöra för mer tillförlitliga observationer och för att ge en över-
skådlig bild av Norra Parkgatan har gatusträckningen delats i sju delar. Det är i 
syfte att förenkla kommande lokaliseringar och beskrivningar av gaturummet. 
Inledningarna av Norra Parkgatans gatusträckning utgick i största möjliga mån 
från korsningarna där tvärgatorna möter Norra Parkgatan. Norra Parkgatan är 
beläggen så att gatan korsar Möllevången och förbinder stadsdelarna St. Knut 
och Sorgenfri i norr med Södervärn i söder. Norra Parkgatan sträcker sig från 
Amiralsgatan, som är Möllevångens norra gräns, ner till Kristianstadsgatan och 
cirkulationsplatsen som delar av Norra Parkgatan från Södra Parkgatan.

Del 1 - Kristianstadrondellen
Den första sträckningen tar sin början i korsningen Norra Parkgatan och 
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Kristianstadsrondellen. Korsningen utgörs av en cirkulationsplats för både fot-
gängare och fordon med en rondell i mitten. Den cirkulära korsningen avgrän-
sas av husfasader och en graffittivägg som även utgör en del av Folkets Park. Själ-
va gaturummet är uppdelat i två sektioner, där den yttersta avser fotgängare och 
gångtrafikanter och är belagd med markplattor. Den innersta sektionen utgörs 
av kullersten och är avsedd för fordonstrafik. Rondellen i mitten är upphöjd 
med kantsten och är delvis täckt av gräs och enstaka träd längs med rondellens 
yttre del. Från kantstenen sträcker sig också 4 mindre gångvägar in mot rondel-
lens mitt, som utgörs av en blomsterrabatt, som möts upp i en cirkulär gångväg. 
På den cirkulära gångvägen står parkbänkar uppställda men även ett konstverk i 
form av två meter ljustavlor placerade runt gångvägen.

Del 2 – Graffitiväggen
Mellan cirkulationsplatsen och Norra Parkgatans korsning mot Möllevångsgatan 
utgörs gaturummet nu av en asfalterad cykelbana i mitten med en träd-rand på 
var sida av cykelbanan. De yttersta sektionerna av gatan utgörs av trottoarer för 
fotgängare. Trottoarerna är väl tilltagna och utgörs av markplattor. Den här de-
len av Norra Parkgatan avgränsas i söder av graffittiväggen som sträcker sig från 
cirkulationsplatsen vidare upp i höjd med Möllevångsgatan där graffittiväggen 
avslutas av ett äldre byggnadsverk. 

Del 3 – Familjens hus 
Efter korsningen till Möllevångsgatan ersätts trottoaren på den norra sidan av 
två fastighetstomter. Den första tomten, närmast graffittiväggen och rondellen, 
ersätter trottoaren med en gräsyta som utgör entrén till Familjens Hus, en vår-
dinrättning. Gräsytan är inhägnad av ett staket som når upp en tre, fyra deci-
meter. Den andra tomten utgörs av den historiska Möllegården, herrgården som 
nämndes i avsnittet om Norra Parkgatans bakgrund. Direkt utanför tomterna 
går en smal trottoar för gångtrafikanter och bredvid den fortsätter den asfalte-
rade cykelvägen, från den tidigare indelningen, del 2, vidare till nästa korsning 
där Norra Parkgatan möter Barkgatan. På den andra sidan om cykelvägen, den 
södra sidan av gatan, är en rad av träd planterade på en yta med trampad jord. 
Den jordlagda marken är uppdelad i två sträckningar på var sin sida om en entré 
till Folkets Park, som består av kullersten. Gaturummet har smalnat och utgörs 
främst av den smala trottoaren och cykelvägen samt den jordlagda marken utan-
för Folkets Park grind. 

Del 4 – Röda Korset
Från korsningen med Barkgatan fortsätter, på den norra sidan, formen med 
fastighetstomter ut till cykelbanan. Fastighetstomten sträcker sig från Barkgatan 
upp till nästa korsning, där Norra Parkgatan möter Friisgatan. Själva fastigheten, 
som i skrivande stund huserar Röda Korset, sträcker sig inte längre ut mot gatan 
än Familjens Hus men istället för att hela fastighetstomten utgörs av gräsyta är 
det främst hårdgjord yta i form av markplattor. Ett arkadtak i anslutning till 
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fastigheten fungerar som väderskydd för en gångväg. Längre ut från fastigheten 
övergår den hårdgjorda markbeläggningen till gräsplantering med träd. Direkt 
därefter följer en cykelparkering som avgränsas av en smal trottoar ut mot cykel-
banan, som leder vidare från ovan nämnda indelningar. På den södra sidan av 
cykelbanan fortsätter jordade marken som beskrevs i förra indelningen och även 
grinden som utgör gränsen till Folkets Park. 

Del 5 – Möllevångskolan
Vid korsningen där Norra Parkgatan möter Friisgatan, på gatans norra sida, 
utgörs gaturummet av vad som bäst kan beskrivas som en platsbildning. Mölle-
vångsskolan, en kommunal lågstadieskola, har skolgården ut mot Norra Parkga-
tan. Utformningen av skolgården och på grund av den mur som avskiljer gatan 
från skolgården har skapat en hårdgjordyta utanför i anslutning till korsningen. 
Platsbildningen har utsmyckats med olika former av betongobjekt med olika 
höjd och form som kan användas till exempel som sittplats. Skolgården sträck-
er sig fram till gaturummet som till skilland från resten av Norra Parkgatan är 
mycket avsmalnat här. Gaturummet består endast av två smala trottoarer på var 
sin sida om en asfalterad cykelbana. Gatan avgränsas på den södra sidan av en 
större vägg som främst används som ett affischeringsplank. 

Del 6 – Bilvägen
Efter Möllevångskolan korsas Norra Parkgatan av Monbijougatan. Här öppnar 
gaturummet upp sig. Men även karaktären på Norra Parkgatan skiljer sig från 
tidigare indelningar. Den smala trottoaren på den södra sidan fortsätter upp mot 
Amiralsgatan men istället övergår cykelbanan i en bilväg. Det är nu en bland-
ning av bil- och cykeltrafik. På den norra sidan om bilvägen utgör en trottoar 
en vältilltagen gångbana för fotgängare. Trottoaren ligger i anslutningen till de 
nyligen byggda bostadsrätterna på kv. Bageriet, som nämndes i bakgrunden i 
kapitlets inledning. Mellan trottoaren och bilvägen är en rad av bilparkeringar 
placerade samt en transformatorstation och blomsterarrangemang. 

Del 7 – Coop 
Både den smala trottoaren på den södra sidan av gatan och den breddade på den 
norra sidan går över i två större platsbildningar i höjd med Coop respektive Fol-
kets Parks entré. Platsbildningarna öppnar upp gaturummet och utgör trottoarer 
ut mot Amiralsgatan. Mellan platsbildningarna går den tidigare nämnda bilvä-
gen ut mot Amiralsgatan. På den norra sidan av bilvägen är en asfalterad cykel-
väg dragen som möts upp i korsningen till Amiralsgatan. Här skiftas cykelväg 
med gångväg. Markplattor och asfalterad yta markerar respektive del. Mindre 
ytor av markplattor mellan cykelväg och bilväg utgör platsbildningar för gång-
trafikanter. Cykelparkeringen är ett betydande element både på platsbildningen 
närmast Coop huset och på platsbildningen vid Folkets Park. Förutom cykelpar-
kering fungerar platsen vid Folkets Park också som en av parkens entréer och är 
utsmyckad av rader med flaggstänger. 
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En kartillustration över gatorna och kvartern runt Norra Parkgatan.

Karta: Lantmäteriet
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Observations indelningar 1-3. 

Observations indelningar 4-6. 

Observations indelningar 6-7. 

fotografier: Malmö Stad
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6. OBSERVATIONSBERÄTTELSE

I det följande avsnittet kommer observationsberättelserna att presenteras. Berät-
telserna har skrivits utifrån fältanteckningarna av observationerna för att ge lä-
saren en inblick i de händelser och situationer som utspelade sig samt de sinne-
sintryck som observatören upplevde. Observationerna utfördes längs med Norra 
Parkgatan under fyra tillfällen uppdelat på två dagar och presenteras löpande. 

6.1 TORSDAG FÖRMIDDAG, 27 APRIL 2017 

Del 1 - cirkulationsplatsen kl. 09.36-09.56

När jag närmar mig cirkulationsplatsen från Kristianstadsgatan i korsningen till 
Norra Parkgatan viker jag över rondellen till den norra sidan. Vid den här tiden 
på dagen ligger solen på den norra sidan av cirkulationsplatsen vilket jag ut-
nyttjar för min observation för att det ska verka naturligare att sitta utomhus en 
längre stund då det fortfarande är kallt där det är skuggat. Jag sätter mig på en 
trappavsats längs med husfasaderna som får utgöra en naturlig sittplats och ger 
en översikt över hela området. 

Under de första minuterna av observationer är det bara ett fåtal cyklister som rör 
sig i cirkulationsplatsen samt någon bil. Strax därefter tar en man, i fyrtio – fem-
tioårsåldern, en genväg till fots över rondellen. En skåpbil åker runt rondellen 
och vänder ut på en av de anslutande gatorna. Ett gäng fotgängare använder sig 
av trottoaren som sträcker sig längs med husen. Efter en stund tar en ung man 
en genväg genom att gå över rondellen i mitten istället för att gå runt rondel-
len på trottoaren. Ingen av dem som passerar över cirkulationsplatsen stannar 
upp, vare sig i rondellen eller på ytorna avsedda för trafik. Det är en känsla av 
ett långsamt tempo i rondellen stundvis. Andra stunder är det en strid ström av 
fotgängare, cyklister och bilister som tar sig över och runt rondellen. En cy-
klist kommer cyklande, från Norra Parkgatan, tar sig runt rondellen samtidigt 
som cyklisten bredvid tar en genväg över rondellen. En man, i fyrtio- femtioårs 
åldern, med en hund stannar upp när hunden sätter sig ner. Tempot är återigen 
långsamt. En cyklist vänder tillbaka på väg ut från cirkulationsplatsen och cyklar 
över rondellen. 

På den andra sidan av cirkulationsplatsen ser jag en del av graffitiväggen. Graf-
fitiväggen är kanske, förutom rondellen själv, de mest iögonfallande på den här 
platsen. Målningarna visar att det inom dagarna har varit graffitimålare i cir-
kulationsplatsen och gjort nya målningar. En målning har texten ”Demo kl 11 
Möllan 1 Maj” och är delvis övertäckt. En annan målning med texten ”People’s 
climate march” som följer med texten ”lördag 29 april kl 12.30 Konsthallen” 
hjälper till att förstärka intrycket att platsen används på andra sätt under andra 
dagar och tidpunkter. 
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En kvinna med hund går in i rondellen. Kvinnans hund hoppade in i (blomster-
rabatten som utgör mitten av rondellen) och bajsar. Kvinnan tittar runt och går 
sedan in i rabatten för att plocka upp bajset. Kvinnan och hunden går sedan 
vidare och lämnar rondellen. Återigen tomt i rondellen. Några minuter senare 
stannar en bil i körbanan och står stilla i någon minut. En taxi fastnar bakom 
och tvingas stanna. Taxin väntar på att köra vidare samtidigt som bilen släpper 
av en passagerare. Bilen och taxibilen åker sedan vidare och lämnar cirkula-
tionsplatsen. Kvinnan på cykel som tog en genväg över rondellen är tillbaka och 
cyklar den här gången runt rondellen samma väg hon var på väg första gången.

Del 2 - Graffitiväggen kl. 10.25-10.45

En för forskaren känd person hälsar och utbyter ett mindre samtal. Det här 
skapade en förskjutning i observationernas genomförande. Därav finns det ett 
tidsglapp mellan observationen av del 1 och del 2. 

När observationerna fortsätter längre upp Norra Parkgatan i riktning mot Ami-
ralsgatan är nästa observationsplats i korsningen till Möllevångsgatan. Husfasa-
den på den norra sidan mellan Kristianstadsrondellen och Möllevångsgatan är 
vid tidpunkten förtäckt av en byggställning. Eftersom det är den soliga sidan 
letar jag efter som plats på marken att sitta för observationerna. Vid byggställ-
ningen är flertalet lådor och annat bråte utplacerad. En av lådorna får fungera 
som plats för observationerna. Väl på plats känns en svag doft av marijuana i 
luften. 

Graffittiväggen fortsätter från cirkulationsplatsen och är här också fylld av olika 
målningar. Den här biten av gatan ligger i skugga. Väggen avslutas med en gam-
malbyggnad från början av 1900-talet. Tillskillnad från resten av graffittiväggen 
är huset rent från graffitti och en skylt meddelar att det inte är tillåtet att måla 
på huset. En tanke väcks om det här beror på att människor respekterar skyltens 
budskap eller om det sker klottersanering här.

När jag blickar ut över gatan så känns platsen inte lika naturlig att stanna upp 
och blicka ut över. Den första rörelsen jag ser är en move-by-bike, varubuds-
cykel, som åker förbi. Cyklisterna håller en högre fart här. Sedan kommer en 
skejtare som åker snålskjuts bakom en cykel. De är båda ungdomar i tonåren. 
En stund senare är det lugnt igen och bara någon fotgängare går längs med 
gatan. En förälder med barn kommer ut från korsningen och börjar gå i riktning 
mot rondellen. Barnet snubblar, faller och börjar gråta. Föräldern och barnet 
går vidare men stannar upp för att trösta. De vänder om och börjar gå tillbaka 
samma väg de kom ifrån. En barnfamilj med två föräldrar och ett barn samt en 
barnvagn tar upp hela trottoaren på den norra sidan. Trottoaren på den södra 
sidan ligger i skuggan och används knappt av fotgängarna. 
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En fotgängare kommer gående i riktning mot korsningen med Kristianstadron-
dellen men viker inte in på någon trottoarerna längs med gatan utan istället går 
på cykelbanan ut med kanten där det är soligt.

Det är mindre trafik av fotgängare och cyklister här än i cirkulationsplatsen. En 
kvinna med barnvagn drar barnvagnen i skuggan på trottoaren på den södra 
sidan av gatan samtidigt som kvinnan går i solen bredvid. Flertalet barnvagnar 
går förbi längs med trottoaren på sidan av gatan där jag sitter. Stundvis rör det 
sig ingen på gatan, vare sig cyklister eller fotgängare. De cyklister som cyklar 
förbi håller en hög fart och har blicken riktad framåt. Ingen, varken cyklist 
eller fotgängare, riktar blicken mot graffittiväggen för att studera målningarna. 
Två pensionärer går i långsamt tempo men stannar kort upp samtidigt som två 
personer går förbi. En kvinna med hund stannar upp allt eftersom längs med 
gatan när hunden hittar något nytt att nosa på. En kvinna cyklar strax förbi för 
därefter skrika ”right” till cyklisten framför sig. På andra sidan av cykelbanan 
från mig går en kvinna med hund och cykel mot Amiralsgatan. Hon går på 
trottoaren i hundens tempo samtidigt som hon kollar sin mobil. Strax efteråt 
kommer en man, på samma sida av gatan som kvinnan, i luvtröja och med en 
longboard under armen. Han dansar när han rör sig framåt längs med gatan och 
rör sig i riktning mot Amiralen. I höjd med Möllevångsgatan lägger han ner sin 
longboard och sedan åker iväg i riktning mot Amiralsgatan på cykelbanan. I an-
dra änden av gatan mot cirkulationsplatsen har en kvinna med barnvagn stannat 
upp och tittar på People’s march graffittin. 

Del 3 - Familjens hus kl. 10.47-11.07

Den tredje delen av observationerna genomfördes på sträckan av Norra Parkga-
tan mellan Möllevångsgatan och Barkgatan i höjd med Familjens hus. Det lilla 
staketet runt Familjens hus gräsbeklädda yta utgjorde en sittplats för observatio-
nerna. Sittplatsen för observationerna var lämplig då den här sidan av gatan var i 
solläge vilket passade bra för att smälta in i omgivningen.
 
Det första som händer när jag har satt mig ner är att en man som kommer 
cyklande på cykelbanan in till Folket Park, grinden har nu övergått från att bestå 
av en graffittivägg till en vanlig grind, ropar ”Hallå chefen” till en av de anställda 
som jobbar just innanför grinden. Mannen klädd i arbetskläder innanför grin-
den ropar då tillbaka ”Hallå”.  Bakom mig kommer nu en man ut ur entrén till 
Familjens Hus med en termos och macka. Han går längs med den lilla passagen 
mellan själva huset och den gräs bekläddaytan och svänger sedan in på Mölle-
vångsgatan. En grupp på tre personer går på trottoaren närmast mig i riktning 
mot Amiralsgatan. Men de vänder och går tillbaka mot Möllevångsgatan. På de 
jordade ytorna mittemot mig går en hundägare och två andra personer även om 
gatan är i skugga. Jag lägger märke till att på grinden till Folkets Park är färggla-
da träskivor i form av olika typer av djur uppsatta för att marknadsföra en ny 
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nöjesattraktion strax innanför i parken. En kort stund senare kommer en för-
skoleklass gående i riktning mot Amiralsgatan och svänger in i Folket Park entré 
som är beläggen på andra sidan gatan från mig strax till vänster. En vaktmästare 
ställer sig bredvid mig. Han tittar ut över marken innanför staketet där jag sitter 
och böjer sig sen ner för att börja plocka upp slängda cigarettfimpar. Längst 
med den trottoar där jag sitter kommer flera personer med rullator gående och 
en person i rullstol samtidigt som ett par använder den jordade ytan på andra 
sidan av cykelbanan som trottoar. Ut från Familjens hus bakom mig kommer en 
kvinna med två barn. De går för att hämta en barnvagn vid sidan av Familjens 
hus för att sedan fortsätta längs med trottoaren mot Amiralsgatan. En cyklist 
stannar till utanför entrén till Folket Park där det är uppställt för cykelparkering. 
Två personer med barnvagn står utanför entrén och väntar. 

Del 4 - Röda Korset kl. 11.10-11.30

När jag kom upp till korsningen där Norra Parkgatan möter Barkgatan inser jag 
att det inte finns någon naturlig plats på gatan där jag kan sitta och observera. 
Här kommer Folket Park till räddningen. Grinden till Folkets Park fortsätter 
längs med gatusträckningen även här. Grinden gör det möjligt att sitta inne i 
Folkets Park för observationerna även om det innebär sitta i skuggan. 

En kvinna går mot Röda Korset vars entré ligger i hörnet till Barkgatan på andra 
sidan av gatan från där jag sitter. Hon svänger in till Röda Korset. Samtidigt 
går flera barnfamiljer in i Folket Park vid entrén vid Familjens hus. Folk får 
långsamt och lunkar fram men även cyklarna har ett långsammare tempo nu. 
En kvinna med barnvagn och ett barn som går bredvid går i barnets tempo. En 
kvinna kommer cyklande med en person på pakethållaren och cyklar fram till 
parkeringen utanför Röda Korset. Två personer med barnvagn står utanför Röda 
Korset och använder platsen mellan trottoaren och Röda Korset för samtal sam-
tidigt kommer två personer ut ur Röda Korset och börjar låsa upp sina cyklar. 
En Malmö Stad service bil som åker på cykelbanan i riktning från Amiralsgatan 
svänger upp trottoaren och tar en genväg över platsen utanför Röda Korset och 
åker in på Barkgatan. I den här stunden uppmärksammar jag att det finns en 
takterrass ovanför huset som Röda Korset huserar. Där genom en grind ser jag 
hur två stycken barn tittar ner på Norra Parkgatan. Blicken dras sedan mot hus-
fasaden mellan takterrassen och arkaden där jag ser att det här partiet av huset är 
blivit målad med graffitti. 

Härnäst ser jag hur en kvinna med en pojke och en annan kvinna använder sig 
av gången under arkaden för att ta sig till Röda Korset. I kontrast mot platsen 
och trottoaren närmast Röda Korset som verkar vara den livliga delen av gatan 
går nästan ingen på den jordade marken längs med grinden vid Folkets Park. En 
kvinna som börjar gå på den sidan av gatan vänder strax över för att gå på trot-
toaren på den andra sidan av cykelbanan. En person som kommer gående vinkar 
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till mig. De flesta av cyklisterna som passerar cyklar enbart förbi mot Amirals-
gatan eller mot korsningen till Kristianstadsgatan. Det är främst fotgängare som 
stannar och det är mycket personer med barnvagnar i rörelse. Just i korsningen 
till Barkgatan där både entrén till Röda Korset och cykelparkeringen ligger mär-
ker jag att rörelsemönstret är mer oreglerat. Både fotgängare och cyklister går 
och cyklar i bredd på trottoaren respektive cykelbanan. 

Del 5 - Möllevångskolan kl. 11.35-11.55

När jag kommer upp till Friisgatan bestämmer jag mig för att den lämpligaste 
platsen att utföra observationerna är den lilla platsbildningen som ligger vid 
Möllevångsskolans skolgård. De betongobjekt som möjliggör sittplatser passar 
bra för att smälta in i omgivningen. 

Mitt emot platsbildningen där jag sitter står ett elskåp längs med grinden till 
Folkets Park. Jag ser att två tomma brukar av energidryck står kvar sedan någon 
har lämnat dem där. Det får mig att fundera om även elskåpen används som 
sittplatser eller om någon bara använder den som avlastningsyta. I nästa stund 
kommer en kvinna förbi och plockar upp pantburkarna som hon stoppar i en 
plastpåse innan hon fortsätter in i Folket Park genom en ingång som leder till 
nöjeshuset Moriskan. Efter en stund kommer en polisbil körande längs med 
Friisgatan mot Norra Parkgatan som sedan fortsätter över cykelbanan och trot-
toaren för att köra in i Folkets Park där den stannar strax innanför. 

Min uppmärksamhet dras nu mot den höga ljudvolymen som kommer ut ur 
skolgården som är full med barn. Till vänster om mig gungar några barn samti-
digt som en grupp av barn står under och hejar på. Jag över hör ett barn säga ”ja 
ska kniva dig” innan jag märker en fotboll som flyger ut ur skolgårdens fotbolls-
plan som ligger direkt bakom mig. Ett barn springer ut från skolgården in på 
platsbildningen till fotbollen som barnet sedan sparkar in på skolgården igen. 

Några minuter senare kommer en Malmö Stad servicebil från Friisgatan och 
svänger in på cykelvägen och kör mot Amiralsgatan. Det är bara ett fåtal cyklis-
ter och fotgängare som passerar här. De fotgängare som passerar går mer bestämt 
än fotgängarna som gick nere vid Röda Korset och använder sig av trottoaren 
på den södra sidan. Jag ser en äldre man som tar en genväg över platsbildningen 
och vänder in på Friisgatan. Kort därefter vänder en bil i Friisgatans vändplats 
och en kvinna som kommer cyklande från Friisgatan vinkar till barnen när hon 
tar en genväg över platsbildningen för att sedan fortsätta på Norra Parkgatan 
mot Amiralsgatan. 

Del 6 - Bilvägen kl. 11.55-12.15

Det första intrycket som slår mig vid korsningen till Monbijougatan är hur 
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gaturummet har förändrats. Det tidigare avsmalnade gaturummet längs med 
Möllevångskolan och affischerings planket har förändrats till en bilväg med 
trottoarer på båda sidorna där trottoaren på den norra sidan är mycket väl till-
tagen. Gaturummet har öppnats upp. Känslan av ett ordnat gaturum är mycket 
mer påtaglig här. Valet på plats att utföra observationerna föll på trottoaren i 
anslutning till bostadsrätterna på kv. Bageriet på den norra sidan. Trottoarens 
väl tilltagna bredd tillät fotgängare att passera utan problem och det soliga läget 
gjorde det möjligt för mig att smälta in i mängden.

Det första jag observerar är en lastbil parkerad på bilvägen längs med den smala 
trottoaren på andra sidan av gatan. Det är en varutransport, troligen till en av 
alla de krogar som ligger inne i Folket Park. I nästa stund ser jag två personer 
som bär på en hylla i var sin ände kommer gående på den smala trottoaren från 
Möllevångsskolan. Även om trottoaren är skuggad väljer fotgängare att gå där 
när de liksom jag kommer från Möllevångenskolan. Sedan fångar transforma-
torn, vid de parkerade bilarna, min uppmärksamhet. Tillskillnad från många 
andra offentliga utsmyckningar och mindre byggnader längs med Norra Park-
gatan är transformatorn inte målad med graffitti. Jag antar att transformatorsta-
tionen regelbundet klottersaneras. Det är inte mycket rörelse på trottoaren eller 
på bilvägen. Grupper med fotgängare kommer sporadiskt i båda riktningarna. 
Några cyklister cyklar förbi och någon bil kör på bilvägen. 

6.2 TORSDAG EFTERMIDDAG, 27 APRIL 2017

Del 1 - Cirkulationsplatsen kl. 16.15-16.25

När jag sitter på trappavsatsen igen märker jag att tempot är långsammare nu. 
Finns en känsla av stillhet och ödslighet. Jag ser ingen som uppehåller sig i ron-
dellen. De personer som rör sig här är främst ungdomar och de flesta fotgängar-
na går rakt över rondellen när de passerar cirkulationsplatsen. Jag börjar fundera 
på om det sämre vädret nu har att göra med att det rör sig mindre personer 
här när jag märker en som rastar sin hund. Därefter ser jag några cyklister som 
cyklar på trottoaren längs med graffittiväggen. Efter nån minut ser jag en ung 
kille som stannar upp vid graffittiväggen och tittar på målningarna. I hans ena 
hand har han en chipspåse som han äter ur. Han tar också upp en mobil och 
fotar en av graffittimålningarna som verkar vara annons för ett evenemang. Efter 
den unga mannen har gått vidare ser jag en barnfamilj stannar upp i rondellen. 
De står där någon minut innan de går vidare. Nu sitter det en person på en 
parkbänk inne i rondellen samtidigt som jag nu ser två personer som står och 
uppehåller sig vid graffittiväggen

Del 2 - Graffittiväggen kl. 16.25-16.35

Nu när solen inte lyser lika starkt har jag istället valt att stå lutad mot byggställ-
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ningarna men fortfarande på samma ställe som tidigare under dagen. 

Många fotgängare passerar mig och går i båda riktningarna. Flertalet cyklar pas-
serar mig under tiden jag står här och observerar. Ingen stannar upp eller saktar 
ner längs med den här sträckan. Det finns en tydlig känsla av att vara på väg och 
att ta sig fram. En kvinna med barnvagn svänger från den ena trottoaren över 
cykelbanan till den andra. En man går förbi mig och röker en cigarett. På andra 
sidan av gatan går en hundägare förbi. Det är varierande ålder på fotgängarna 
och cyklisterna. Jag funderar om de ska hem från skola och jobb. 

Del 3 - Familjen Hus kl. 16.35-16.45

Nu är det skralt med cyklister. Bara några enstaka ser jag. Bara efter någon 
minut här börjar det regna. Paret som jag såg tidigare uppehålla sig vid graffit-
tiväggen står nu på jordmarken på andra sidan av gatan. Mannen tittar på sin 
mobil. En cyklist som håller hög fart ringer i sin ringklocka när han närmar sig 
två cyklister som cyklar i bredd. Kort därefter kommer en man med en skate-
board ut från Folkets Park. Jag tittar nu mot entrén på andra sidan av gatan. Ett 
gäng människor lämnar Folket Park och går ut på Norra Parkgatan. De svänger 
ut över cykelbanan och går till trottoaren på den norra sidan. Fler personer går 
ut ur Folket Park än in. En kvinna kommer gående med sin hund. 

Del 4 – Röda Korset kl. 16.45-16.55

En kvinna kommer gående från samma håll med två stora kassar. Hon verkar ha 
varit och handlar på Coop som ligger där Norra Parkgatan möter Amiralsgatan. 
En man med en el-vinda kommer gående på cykelbanan. En kvinna rastar sin 
hund. 

Del 5 – Möllevångsskolan kl. 16.55-17.05

För den här observationen ställer jag mig återigen på platsbildningen men står 
istället bredvid betongobjekten då sittplatsen har blivit blöt av regnet. Två 
skateboardåkare åker förbi i riktning från Amiralsgatan. En av dem genar över 
platsbildningen mot Friisgatan. Strax innanför ingången till Folkets Park står nu 
en food truck. Jag ser flera personer som kommer ut ur ingången och går ut på 
gatan. Strax därefter kommer en person fram till mig och frågar efter en tändare. 
Det är nu en låg volym på skolgården med bara två barn som leker på skolgår-
den. På platsbildningen ser jag en person med barnvagn som står och uppehåller 
sig. Samtidigt kommer en säkerhetsbil och vänder i änden av Friisgatan.

Del 6 – Bilvägen kl. 17.05-17.15

När jag kommer fram till samma plats där jag stod tidigare under dagen, bredvid 
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bostadsrättshusen kan jag inte undgå intrycket att det är otroligt lite människor 
i rörelse här. Kanske beror det på att gaturummet är och känns vidgat här men 
det rör sig även mycket mindre människor. Under tiden för observationen var 
det bara sporadiskt med människor i omlopp. Både cyklister och fotgängare. 
En bil från Amiralsgatan körde svängde in på Monbijougatan. När jag lämnade 
platsen för att gå mot nästa observationsplats kommer en knarklangare fram och 
erbjuder droger. 

Del 7 – Coop kl. 17.15-17.25

Här är det en helt annan stämning. Jag ställer mig framför brevlådan som står 
framför Coop. 
Mitt första intryck är att det är svårt att avgöra vad det är som händer på platsen 
för det är för mycket att observera, för mycket människor i rörelse. Cyklister 
kommer åkande i båda riktningarna längs med Amiralsgatan samt från Västra 
Sorgenfri via ett övergångställe som leder fram till platsen där jag står. Förutom 
cyklister är det också mycket fotgängare som kommer och går i alla möjliga 
riktningar. Målpunkterna här är dels Coop men också en bankomat och ett gym 
som alla ligger i samma byggnad.  På andra sidan av gatan från där jag står ligger 
den största entrén till Folkets Park, även det utgör en målpunkt fast i mindre 
utsträckning. 

En skejtare åker över platsbildningen utanför Folket Park och möter upp ett 
gäng som står och väntar där. Min blick flyttas sedan till det som händer bredvid 
mig. Utanför Coops två entréer sitter tiggare. En kvinna står vid en affischstolpe 
och tittar på affischer samtidigt som hon verkar vänta på någon. Fotgängarna 
som rör sig här är tvungna att gå och korsa cykelvägen för att kunna ta sig till 
övergångsstället och platsbildningen. När de kommer fram till övergångstället 
så ställer de sig utanför cykelbanan. När övergångstället signalerar rött så är det 
ett lugnt tempo kring platsen. När det blir grönt så rör sig både cyklister och 
fotgängare i hög hastighet igen. 

6.3 SÖNDAGEN FÖRMIDDAG, 30 APRIL 2017

Del 1- Cirkulationsplatsen kl. 12.00-12.10

När jag återigen tar mig till cirkulationsplatsen där Norra Parkgatan korsar Kris-
tianstadsgatan funderar jag på vart jag ska befinna mig för att genomföra mina 
observationer. Jag väljer mig lutande mot graffittiväggen på den södra sidan av 
cirkulationsplatsen. När jag börjar att anteckna på min mobil så ser jag att i ron-
dellen sitter ett gäng vuxna personer på en av parkbänkarna men också att det 
sitter en man på bänken bredvid. Jag blir nu uppmärksam att det står en man 
på trottoaren och lyssnar på musik samtidigt som han tittar på mobilen. Det är 
ett lugnt tempo den här dagen. Två familjer med barnvagnar går på trottoaren 
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samtidigt som tre cyklister cyklar runt rondellen. Det är en klar blå himmel med 
mycket sol. I rondellen står nu gatupratare som annonserar inför Vänsterpartiets 
första maj demonstration. Två bilar kör in i cirkulationsplatsen samtidigt som 
jag märker att det är mycket barnvagnar som rör sig här. Det är främst fotgänga-
re som använder rondellen som en genväg samtidigt som cyklisterna cyklar runt. 

Del 2 - Graffittiväggen kl. 12.10-12.20

Jag ställer mig på samma plats vid byggställningarna som jag stod vid torsdagen 
tidigare. Det första jag blir uppmärksam på är de starka ljuden som kommer ut 
ur Folkets Park. Det verkar vara mycket liv och rörelse där. Mitt emot mig på 
andra sidan av gatan vid graffittiväggen står tre personer och målar på väggen. 
Det är dock bara enstaka cyklister och fotgängare som åker förbi mig. När jag 
studerar målningarna närmare ser jag att de har redan ändrats och nya målning-
ar har tillkommit. Det äldre huset vid graffittiväggens slut är nu övermålat med 
graffiti. Efter en stund ser jag en cyklist som håller låg fart samtidigt som han 
tittar på målningarna på graffittiväggen och jag märker att även fotgängarna går 
långsamt. Strax efteråt går en man förbi mig och i förbifarten säger ”hasch?”

Del 3 - Familjens Hus kl. 12.20-12.30

Kontrasten mellan området inne i Folkets Park och Norra Parkgatan utanför 
är det första som slår mig när jag är tillbaka att sitta på det lilla staketet utanför 
Familjens Hus. I jämförelse med Folkets Park verkar gatan ligga öde. Volymen 
från parken är stark och det är mycket människor i rörelse. Det här spiller ut ut-
anför entrén till Folkets Park och mycket människor är i rörelse på den närmaste 
trottoaren och jordmarken. 

Del 4 - Röda Korset kl. 12.30-12.40

Det är både en söndag, valborg och Röda Korset är stängt. Det märks genom 
att det är stundvis nästan tomt på gatan även om det är det första riktigt soliga 
dagen på veckan. Det står bara enstaka cyklar i Röda Korsets cykelparkering. Jag 
ser ett par som har stannat framför herrgården Möllegården, en person med mat 
i stora lådor som svänger över platsen utanför Röda Korset och en person som 
rastar sin hund. I nästa stund är det tomt igen. 

Del 5 - Möllevångskolan kl. 12.40-12.50

När jag kommer fram till platsbildningen, utanför Möllevångskolans skolgård, 
för att ställa mig på samma plats ser jag nu att platsbildningen är full med 
människor och food trucks-vagnar. Luften doftar av matos. Människor sitter 
och står överallt. Det som tidigare var en varuingång till Folkets Park är nu en 
ingång till ett food truck-område. Jag ser hur folk strömmar både till och från 
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Folkets Park från alla håll. På cykelbanan är det en man i reflexväst som fångar 
min blick. Han håller i en filmkamera. Människor strosar runt och går fram och 
tillbaka över cykelbanan samtidigt som några barn åker kickboard på platsbild-
ningen. Framför mig ser jag nu en skylt som varnar fotgängare för cykelbanan. 
Några cyklister svänger av cykelbanan och cyklar in på platsbildningen. Mannen 
med filmkameran springer efter några skateboardåkare som åker på cykelbanan. 
Kort därefter är en cykel tvungen att stanna för fotgängare står på cykelbanan 
och irritation uppstår. 

Del 6 - Bilvägen kl. 12.50-13.00

Nu är det lugnt och tyst igen när jag går till min tidigare observationsplats vid 
bostadsrätterna. Nu är det inte mycket rörelse på trottoarerna eller bilvägen. 
Några bilar står parkerade längs med trottoaren i söder. Ingen av de som passerar 
mig, vare sig fotgängare eller cyklister, stannar upp utan rör sig snabbt vidare. 
På den norra sidan är det soligt och den södra sidan är i skugga. Ute på bilvä-
gen har skräp kastats och ligger utspritt. En kvinna som går förbi stannar upp 
vid skräpet och plockar upp en nallebjörn innan hon går vidare i riktning mot 
Möllevångskolan. 

Del 7 Coop - kl. 13.00-13.10
Jag ställer mig igen vid brevlådan vid Coop. Det första jag märker är att det står 
ett gäng på platsbildningen utanför Coop innan min blick drar sig till en person 
med barnvagn som står utanför Coops entré. Personen verkar vänta på någon. 
Tiggarna sitter även idag utanför affären. Den livliga stämningen som var när-
varande vid Möllevångskolan och Familjens hus är inte längre närvarande. Det 
känns tomt och stort. Fotgängare tar genvägar över bilvägen och cykelbanorna 
men undviker dem främst utan håller sig till gångbanor. Det är mycket ljud från 
Amiralsgatans bilväg nu. Det sista jag märker är en kvinna som står lutad mot 
en lyktstolpe och ser ut att vänta på någon. 

6.4 SÖNDAG EFTERMIDDAG, 30 APRIL 2017

Del 1 - Cirkulationsplatsen kl. 16.00-16.10  

Jag är tillbaka tre timmar senare för att genomföra den sista observationen av 
Norra Parkgatan. Jag väljer att ställa mig vid graffittiväggen för att smälta bättre 
in i omgivningen då det här är den soliga sidan. 

Under de första minuterna av observation är det bara några enstaka fotgängare 
och bilister som jag observerar i cirkulationsplatsen. Lite senare kommer det en 
grupp av ungdomar till fots som går i körfältet för bilar innan de går in i rondel-
len och stannar upp. Två av ungdomarna tittar på graffittin innan gruppen rör 
sig ut ur cirkulationsplatsen. 
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Del 2 - Graffittiväggen kl. 16.10-16.20

När jag rör mig uppåt mot Amiralsgatan märker jag att nästan hela gatan är i 
skugga. Jag ställer mig återigen vid byggställningarna och märker att gatan är 
öde. Sporadiskt passerar fotgängare och cyklister men ingen stannar upp eller 
går långsamt. Både cyklisterna och fotgängarna håller sig till sina avsedda platser. 

Del 3 - Familjens Hus kl. 16.20-16.30

När jag kommer upp till Familjens Hus är det första jag ser en person som sitter 
på det staket som jag själv utnyttjande som sittplats för observationerna. Istället 
ställer jag mig vid en av häckarna och försöker se ut som jag står och väntar. En 
man åker skateboard på cykelbanan samtidigt som en kvinna står på trottoaren 
utanför Familjens Hus och röker. En stor skara av människor står utanför Fol-
kets Park entré och samtalar. 

Del 4 - Röda Korset kl. 16.30-16.40

När jag återigen går in i Folkets Park för att observera den här delen av Norra 
Parkgatan ser jag hur folk tar en genväg över platsen utanför Röda Korset för att 
svänga in på Norra Parkgatan från Barkgatan. En man som först står och väntar 
vid ett träd går nu och ställer sig vid en el-central bredvid Möllegården. Samti-
digt som det här händer passerar cyklister och fotgängare på gatan. 

Del 5 - Möllevångskolan kl. 16.40-16.50

Food truckens och folkstimmet är fortfarande kvar, dock i en mindre skala än 
tidigare under dagen. Jag ställer mig bredvid de personer som sitter och äter för 
att verka som en besökare till food truck-vagnarna. När jag står där ser jag en 
man som kommer körande på Friisgatan och stannar med sin bil i vändplatsen. 
Han stiger ut ur bilen och går till food truck-vagnarna. De enda personer som 
passerar här är enstaka cyklar och fotgängare. Det är en betydlig skillnad från 
tidigare under dagen. I nästa stund ser jag  barn som leker med kickboards och 
hoppar ut ur Möllevångskolans skolgård. Från min plats kan jag också se en per-
son som står under arkaden till Röda Korset huset med sin hund och uppehåll 
sig där. Innan jag går vidare kommer en bil körande från Friisgatan och kör på 
cykelgatan på Norra Parkgatan och kör mot Amiralsgatan. 

Del 6 - Bilvägen kl. 16.50-17.00
När jag kommer upp till Friisgatan och ställer mig lutad mot bostadsrätterna på 
den breddade trottoaren ser jag en cyklist som stannar upp på bilvägen för att 
prata med en person som sitter i en parkerad bil. Strax därefter kommer några 
personer ut ur en av de krogar som ligger i Folket Park med mat som de trans-
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porterar på en vagn längs med Norra Parkgatan ner mot Möllevångskolan. Bara 
några enstaka cyklister och bilister passerar under min observation.

Del 7 - Coop kl. 17.00-17.10
När jag står framför brevlådan utanför Coop så ser jag, mellan bilvägen och 
den cykelbana som svänger mot övergångstället på Amiralsgatan, att det står 
en cykelpump på en liten platsbildning. Runt cykelpumpen står en grupp av 
män med ett flak av öl. De tittar runt sig och verkar vänta på någon. En annan 
grupp står vid en lyktstolpe nära Coop och också verkar vänta. En ung man 
som kommer ut ur Coop skriker åt några unga kvinnor. Jag ser två personer 
som kommer gående på den smala trottoaren som går ut på bilvägen och bör-
jar fota flaggstången vid Folkets Park entré. Vid entrén står en polisbil som 
några minuter senare åker vidare ut på Amiralsgatan. Några barn springer runt 
flaggstången och verkar leka någon lek. Mittemot mig ser jag en motorcykelpo-
lis som vänder in från Coop och kör in på cykelbanan på Norra Parkgatan mot 
Möllevångskolan. 
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Bilder tagna på Norra Parkgatan 

Del 2 - Graffitiväggen Del 5 - Möllevångskolan

Del 6 - Bilvägen Del 7 - Coop
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7. RESULTAT OCH ANALYS

I uppsatsens teoriavsnitt härleddes två begrepp, strategisk- och taktisk approprie-
ring från teorier av Lefebvre och Certaus. I kapitlets första del möjliggör begrep-
pen en tolkning och analys av de observerade handlingarna som påverkar rum-
met och i vilken mån handlingarna omformade platser. I kapitlets avslutande 
del analyseras observerade former av appropriering utifrån begreppet planering 
för appropriering. Det ger en möjlighet att förstå i vilken utsträckning offentliga 
aktörer initierar appropriering av platser. 

7.1 STRATEGISK- OCH TAKTISK APPROPRIERING

I avsnittet nedan kommer analysen av den strategiska och taktiska approprie-
ringen av Norra Parkgatan att presenteras utifrån samma indelningar som obser-
vationerna genomfördes. 

Del 1 – Cirkulationsplatsen

Av de som passerade cirkulationsplatsen var majoriteten gång- och cykeltrafi-
kanter. De flesta av trafikanterna använde sig av trottoarerna och körbanan för 
att ta sig fram men en liten andel av dessa trafikanter brukade rondellen som en 
genväg för att ta sig från den ena sidan av cirkulationsplatsen till den andra. Den 
här aktiviteten i form av genväg var temporär och omformade rummet bara för 
en begränsad stund i likhet med taktisk appropriering. Det kan ändå argumen-
teras att aktiviteten var en strategisk appropriering då aktiviteten upprepade sig 
oberoende av deltagarna själva. Att ta en genväg över rondellen hade kommit till 
att bli ett insocialiserat beteende vilket skapade ett eget rum även om abstrakt. 
Det är i det här fallet dock inte en glasklar gräns om det rör sig om taktisk och 
strategisk appropriering. 

Det fanns även andra tecken på former av appropriering i cirkulationsplatsen. 
Ett sådant tecken är de spår och streck av färg lämnade på markplattorna vid 
graffitiväggen. Färgen på markplattorna visar hur graffitikonstnärer använde 
trottoaren som arbetsyta. Det är en form av taktisk appropriering då konstnärer-
na omformar platsen och trottoaren men förändringen blir inte helt beständig. 
Trottoaren används också som gångbana för fotgängare så alla former av app-
ropriering för graffitimålningarna kommer att stå i konflikt med fotgängarnas 
aktiviteter. 

Det är inte heller enbart konstnärerna som försöker appropriera trottoaren. 
Under tiden för observationerna approprierade både enskilda och grupper av 
ungdomar olika platser av rondellen samtidigt som de tittade på graffitimålning-
arna. Det här är ett tecken på att platser kan fungera som temporära rum bara 
genom att det finns något att titta på, som graffitimålningarna. 
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Del 2 – Graffitiväggen

Graffitiväggen avslutades med ett äldre byggnadsverk kant i kant med väggen i 
korsningen till Möllevångsgatan. Under de gångna observationerna på torsdagen 
förekom ingen graffitti på den äldre byggnaden vilket tolkades som det äldre 
byggnadsverket inte tas eller kan tas i besittning av konstnärerna för deras graffi-
timålningar. Under tiden som förlöpte mellan observationerna på torsdagen och 
söndag förmiddag täcktes byggnadsverket av graffiti. Approprieringen kan därför 
ses som ytterst temporär och lyckas inte omforma platsen. Vilket kan bero på att 
en stark dominering kontrollerar byggnaden och reglerar användningen.

En man med en longboard i handen observerades dansa till musiken i sina 
hörlurar samtidigt som han gick längs med Norra Parkgatan. En kvinna stanna-
de upp på trottoaren för att titta på graffitimålningarna och cyklist som saktade 
ner för att kunna ha möjlighet att titta på graffittin. De här beteendena utgör 
exempel på hur människor använder sig av platsen på andra sätt än som färdväg. 
Trottoarer och cykelbanor kan taktiskt approprieras för andra former av aktivite-
ter.  

I slutet av observationen under torsdagens eftermiddag kom en man fram och sa 
ordet ”hasch”. Mannen använde trottoaren som en plats för att försöka sälja dro-
ger men flera aspekter begränsade hans möjligheter att ta trottoaren i anspråk. 
Som nämns i inledningen har Norra Parkgatan sedan några år tillbaka varit en 
plats för drogförsäljning. Under det senaste året har Malmö Stad i samverkan 
med Polisen vidtagit åtgärder (Övervakningskamera 2017). En sådan åtgärd var 
att installera en övervakningskamera i rondellen i korsningen till Kristianstads-
gatan då droghandeln till stor del skedde där. Efter installationen av övervak-
ningskameran flyttade droghandeln på sig. Mannens försäljning av droger är 
begränsat av övervakningskameran i rondellen och avsaknaden av en beständig 
plats på Norra Parkgatan. I det här fallet blir det bara möjligt för mannen att 
appropriera platser taktiskt. 

Del 3 – Familjens hus

Under tiden observationerna utfördes kom en vaktmästare fram och plockade 
upp en hög av cigarettfimpar från gräsytan just utanför Familjens hus. Det här 
kan förstås i relation till appropriering på två sätt. Dels att det möjligen står 
människor vid Familjens hus och röker samt att gräsytorna runt Familjens hus 
städas kontinuerligt för att omforma platsen. Det här bekräftas av observatio-
nerna som registrerade hur gräsytan, och speciellt det låga staketet, vid Familjens 
Hus användes som en plats för personer att sitta och vila på. Det gick också att 
observera andra former av appropriering på den här delen av gatan. Cykelba-
nan utanför Familjens hus togs i bruk av skejtboardåkare och entrén framför 
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Folket Park blev en mötesplats för grupper av personer för att hänga, vänta och 
samtala. Det här kan förstås som små former av taktisk appropriering. Personer-
na kunde inte strukturera eller omforma platsen beständigt men de kunde för 
stunden skapa ett temporärt rum utifrån en taktisk appropriering.  

Del 4 – Röda Korset

När observationerna fortsatte till Röda Korset var en av upptäckterna att 
människor använde platsen utanför Röda Korset för att mötas, samtala, uppe-
hålla sig och ta genvägar. Tack vare utformningen av området just utanför Röda 
Korset så kunde människor både röra sig mer sporadiskt och oreglerat men ock-
så stanna upp för möten och samtal. Det var inte enbart fotgängare som använ-
de sig av den här platsen direkt utanför Röda Korset utan även en servicebil från 
Malmö Stad observerades ena dagen använda platsen utanför Röda Korset som 
en genväg istället för att hålla sig på körbanor. 

Det här var inte den enda formen av appropriering i den här delen av Norra 
Parkgatan. Längs med huset som huserar Röda Korset löper ett arkadtak. Ovan-
för arkadtaket sträcker sig husfasaden upp till en takterrass. Mellan arkadtaket 
och takterrassen använder graffitikonstnärer husfasaden som tavelduk för sin 
graffitti. Genom graffitimålningarna har konstnärerna omformat platsen och 
skapat ett eget rum för sin aktivitet. Platsen befinner sig svåråtkomlig och det 
gör målningarna beständiga. Genom målningarna har konstnärerna approprie-
rat platsen strategiskt men det gäller bara så länge som approprieringen kan stå 
emot domineringen. Saneras husfasaden konstnärerna tog i besittning kommer 
det bara ha resulterat i en taktisk appropriering.  

Del 5 – Möllevångsskolan

Under en kort stund vid Möllevångskolan observerades ett par tomburkar på ett 
elskåp. Som fallet med cigarretterna utanför Familjens hus kan det här ha varit 
ett tecken på att elskåpet användes under andra tider och dagar som en sittplats 
eller avlastningsyta. Det enda tecknet på en sådan appropriering var tomburkar-
na, vilket tyder på att approprieringen inte var stark nog eller mer än temporär. 

Själva platsbildningen användes främst som en genväg av fotgängare under 
torsdagens observationer. Det fanns en skillnad till platsen utanför Röda Korset 
där personer stannade upp och samtalade. En del av förklaringen kan ha legat i 
den höga ljudvolymen från Möllevångskolans skolgård som förhindrade andra 
former av användning av platsbildningen.
Hur platsbildningen togs i bruk för aktiviteter skilde sig dock mellan torsdagen 
och söndagens observationer. Under söndagen var food truck-vagnarna place-
rade på platsbildningen och betongobjekten användes som mat- och sittplatser. 
Utformningen av platsbildningen tillåter en extern aktör att ta platsen i bruk, 
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men endast för temporär användning. Platsen låter sig inte omformas i den mån 
som krävs för en strategisk appropriering då platsbildningens utformning inte 
påverkas av de externa aktörerna. 

Även cykelbanan var i fokus för flera olika former av taktisk appropriering. 
Under torsdagen svängde en servicebil från Malmö Stad in på Norra Parkgatan 
från Friisgatan och körde in på cykelbanan upp mot Amiralsgatan. Därmed 
approprierade servicebilen cykelbanan som körbana. Under söndagseftermidda-
gen tog en bilist tillfället och svängde in från Friisgatan till cykelbanan på Norra 
Parkgatan.  Under förmiddagen samma dag var det även fotgängare som tog 
cykelbanan i besittning. Fotgängare gick mellan platsbildningen och Folket Park 
för att ta sig mellan de olika food truck-vagnarna. Det här innebar att de behöv-
de passera över cykelbanan. Några fotgängare stannade upp och stod stilla på 
cykelbanan. Fotgängarnas aktiviteter på cykelbanan begränsades genom cyklis-
ters framfart och en skylt som varnade för cyklister. 

Del 7 – Coop 
Området närmast Amiralsgatan är starkt präglad av sin karaktär som knutpunkt 
för cykel och gångtrafik från andra stadsdelar och större kommunikationsleder. 
Trots det här lyckades personer använda sig av de olika platserna i området tack 
vare olika objekt på mindre platsbildningar runt om i gatan. Cykelpumpar, 
lyktstolpar och affischeringsstolpar utgör olika element på platsbildningarna 
och den främsta användningen av platsbildningarna var för att vänta och för att 
samtala i grupp. Fotgängare som rörde sig runt på gatan och på platsbildningar-
na utanför Folkets Park och Coop kunde bara stundvis ta platserna i användning 
och temporärt. 

7.2 PLANERING FÖR APPROPRIERING

Allt det som sker på Norra Parkgatan låter sig inte förklaras utifrån Olssons syn 
på appropriering och dominering. I teorikapitlet bekantade vi oss med Peter Par-
kers begrepp; planering för appropriering. Parkers förstår appropriering som ett 
sätt för de offentliga aktörerna att planera och reglera aktiviteter och deltagande. 
Appropriering är ett medel för dem att få invånare att bruka en plats även om 
det i viss mån sker genom en samverkan.

På Norra Parkgatan observerades två former av aktiviteter som möjliggjordes 
genom planering av offentliga aktörer. Approprieringen var graffitiväggen mellan 
Kristianstadsrondellen och Möllevångsgatan samt approprieringen av food 
truck-vagnarna på platsbildningen vid Möllevångskolan. Både formerna av app-
ropriering har en grupp av brukare som ska appropriera platsen och en grupp av 
aktörer som möjliggör och reglerar approprieringen. 

I fallet med graffittiväggen är det kommunen, Malmö Stad, som möjliggör plat-
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sen genom att upplåta väggen till graffitimålningar. Brukarna i det här fallet är 
graffitikonstnärerna som ska appropriera platsen genom sina konstverk. Regle-
ringen av platsen, hur brukarna får appropriera, går att förstå i relation till den 
äldre byggnaden i slutet av graffitiväggen. På torsdagen var den äldre byggnaden 
fri från graffiti men redan på söndagen, den andra dagen för observationerna, 
var byggnaden övermålad med graffiti. Regleringen av graffitiväggen fungerar i 
relation till alla andra byggnader på Norra Parkgatan. Graffitiväggen reglerar inte 
vad som får målas utan istället var och indirekt var det inte är tillåtet att måla.

Rummet som skapades av food trucks-vagnarna kan analyseras utifrån att förstå 
platsbildningen som ett exempel på hur en plats kan approprieras genom sam-
verkan mellan aktörer och brukare. Skillnaden mellan användningen av plats-
bildningen på torsdagen och söndagen har sitt ursprung i vilka element inom 
platsbildningen som kan approprieras. Platsen i sig själv saknar de element som 
gör appropriering möjlig. Den främsta aktiviteten var under torsdagen att an-
vända som en genväg. Genom att tillåta food truck-vagnarna på platsbildningen 
så skapar Malmö Stad förutsättningarna samtidigt som möjliggör och reglerar 
vilka aktiviteter som är möjliga i platsbildningen.
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Utifrån analysen i föregående kapitel har appropriering av platser identifieras 
och i vilken mån, det vill säga om approprieringen har varit strategisk eller 
taktisk. Utifrån analysen har det gått att diskutera i vilken grad approprieringen 
omformar platser och skapar egna rum. Analysen visar på hur Malmö Stad har 
aktivt planerat och möjliggjort för appropriering på Norra Parkgatan. Genom 
observationerna och analysen av dem har det varit möjligt att besvara uppsatsens 
frågeställning.

Den typ av appropriering som förekom på Norra Parkgatan utgjordes främst 
av sporadiska och tillfälliga aktiviteter som skilde ut sig genom att de bröt mot 
gatans prägel som kommunikationsled. Nästan alla former av appropriering var 
taktisk. Av samma anledning som Lefebvre behövde utgå från maktrelationen, 
domineringen av en plats, för att kunna beskriva appropriering finns det skäl 
till att diskutera domineringen av Norra Parkgatan. Varför det främst är former 
av taktisk appropriering som har observerats kan bero på att Norra Parkgatans 
sköts och regleras i hög grad. Det skapar små möjligheter för enskilda personer 
att omforma en plats för andra aktiviteter än de som redan upprätthålls genom 
styrning och reglering. De personer som approprierar gaturummet blir tvungna 
att använda och bete sig på ett sätt som ställer sig utanför en sådan användning 
som gatans utformning föreskriver. Av den anledningen blir även mindre former 
av appropriering intressanta att undersöka. En genväg, en rökpaus på trottoaren 
eller en servicebil som tar en cykelbana i anspråk.

Olsson beskrev målet för approprieringen som skapandet av egna rum och bru-
kandet av produkten. I analysen framkommer det att ovanför arkaden, utanför 
Röda Korset, hade en husfasad approprierats som en plats för graffitimålarna. 
Till skillnad från den lagliga väggen hade graffitikonstnärerna lyckas skapa en 
ny plats för graffiti och ett rum för deras användning genom strategisk appro-
priering. Under tiden som en annan plats, den äldre byggnaden sanerades, var 
graffitin fortfarande kvar ovanför arkaden. Både att platsen är svårtillgänglig 
och huset ligger på privat kvartersmark är en anledning till varför konstnärerna 
lyckades appropriera platsen. 

Två exempel på den typen av appropriering som Parker et al beskrev i teorika-
pitlet observerades på Norra Parkgatan. Både graffitiväggen och food trucks-vag-
narna på platsbildningen vid Möllevångskolan är planerade av Malmö Stad som 
har arbetat medvetet för att skapa platser vilka personer på Norra Parkgatan kan 
appropriera och använda inom en bestämd ram. Även den här typen av appro-
priering går att förstå i relation till Lefebvres domineringsbegrepp. Istället för 
att se dominering som en handling som upprätthåller en plats och kontrollerar 
rummet så kan kommunens försök att skapa platser som ska approprieras förstås 
som en form av dominering som syftar till att möjliggöra vissa bestämda former 
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av aktiviteter på särskilt bestämda platser och motverka andra. Eftersom kom-
munen tillåter och reglerar användningen är maktrelationen fortfarande när-
varande. Under observationerna var det dock tydligt att domineringen genom 
skötsel och reglering och dominering i form av att planera för appropriering inte 
var i sig själv tillräckligt för att kunna kontrollera gaturummet. Vid tre tillfällen 
observerades polisbilar och polismotorcyklar på Norra Parkgatan vilket tyder på 
att även andra aktörer och maktmedel krävdes för att reglera vilka former av ak-
tiviteter som får ta plats i gaturummet samt i vilken utsträckning appropriering 
av gatan är tillåten. 

För att återgå till motsättningen som beskrevs i uppsatsens inledning mellan de 
olika aktiviteterna på Norra Parkgatan.  Det är möjligt att förstå hur aktivite-
terna samexisterar utifrån uppsatsens resultat och analysen av hur dominering 
och appropriering implementeras. Droghandeln lyckades initialt ta rondellen 
i korsningen till Kristiansstadsgatan i anspråk och skapa ett eget rum genom 
en strategisk appropriering. När droghandeln blev tvungen att flytta på sig till 
andra platser på Norra Parkgatan var det för att Polisen och Malmö Stad använ-
de sig av övervakningskameror och starkare belysning. Polisen och Malmö Stad 
stärkte och utökade domineringen av gaturummet. Även med det här åtgärderna 
har inte droghandeln flyttat från Norra Parkgatan. Domineringen som formade 
och strukturerade gaturummet var inte tillräcklig i fallet med Norra Parkgatan. 
Det här leder in på de aktiviteter som står i motsats till droghandeln. I fallet 
med graffitiväggen och food truck-vagnarna handlar det nu om aktiviteter som 
ska uppmuntras snarare än begränsas. Genom att Malmö Stad både agerar som 
möjliggörare och reglerar approprieringen kan kommunen skapa grunden för 
aktiviteter som ska brukas av de grupper som de finner önskvärda. 

Lefebvres vision om staden och invånarnas rätt såg appropriering både som 
ett medel och ett mål. Approprieringen stod i motsats till domineringen som 
utgjordes av enskilda intressen och maktrelationer. Utifrån analysen av Norra 
Parkgatan såg vi inte endast personer och grupper som approprierade platser 
utan även hur kommunen möjliggjorde för invånares appropriering som ett 
medel för att dominera. Frågan som bör ställas är vad händer med invånarnas 
möjligheter och rätt att ta gaturummet i bruk när appropriering blir ett medel 
för att dominera. 
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