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4  OMRÅDESSTUDIER
4.1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras de olika områdena i Malmö som jag har valt 
att undersöka. Varje enskild plats i område A och B börjar med en enkel 
beskrivning, som följs av mina betraktelser som flanör samt en rumslig analys. 
Varje områdesstudie avslutas med en sammanfattande kommentar.

4.2 Område A
Område A består av Ribersborgs strand, Västra Hamnen samt 

Stapelbäddsparken.  
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4.2.1 Inledande beskrivning av platserna
Stapelbäddsparken

Stapelbäddsparken ligger i det man kallar för mellersta Västra hamnen vid 
Malmömässan, och är en skate-park. Kring den ordnas en rad aktiviteter som 
graffitimålning, skate-tävlingar och utomhusbio. Viktigt för den här platsen är 
att utformningen på skate-anläggningen har tagits fram tillsammans med dem 
som idag brukar den. Staden driver och utvecklar parken tillsammans med 
olika föreningar och eldsjälar. 

Västra hamnen
I slutet av 1800-talet började Kockums anlägga sitt varv på det som idag 

kalls för Västra hamnen och stora ytor av det är rena utfyllningsmassor. År 
1986 tvingades varvet att läggas ner och området köptes av SAAB. Dock 
blev SAAB strax därefter uppköpt av General Motors och fabriken lades 
ner. Västra hamnen såldes till Malmö stad 1996. Bilfabrikens lokaler blev 
mäss- och konferenscenter och väster om det stod bomässeområdet ”Bo01 
– Framtidsstaden” klart 2001. Detta var första etappen i utvecklingen av 
hamnområdet och idag är man i full gång med både planering och byggande 
av nya delar. 

I Bo01 satsades det mycket på de offentliga rummens utformning samt att 
knyta ihop området med Ribersborg, genom ett promenadstråk.

Ribersborgsstranden
Ribersborgsstranden är ett vidsträckt park- och strandområde som ligger 

centralt i Malmö. Förut gick där en järnväg mot Limhamn, men idag utgör det 
ett promenadstråk längs med stranden. I den västra delen av området ligger 
det en småbåtshamn med båtuppställningsplats samt Hylliekrokens golfbana. 
Vidare öster ut finner man handikappbad, fotbollsplaner, bryggor och kiosker. 
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I den östra delen mot bebyggelsen ligger Öresundsparken, en park i engelsk 
stil och norr om den en hundrastplats med en agilitybana. På den östligaste 
piren ligger Ribersborgs Kallbadhus, som byggdes 1898. Området fungerar 
som rekreationsområde under hela året men är som mest populärt under 
sommarhalvåret. 
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4.2.2 Flanörens blick
Stapelbäddsparken

Det är i början av juni och mycket varmt och det råder semesterstämning 
över Malmö när jag anländer med tåg till centralstationen. Jag börjar gå mot 
Stapelbäddsparken. När jag närmar mig ser jag att det är en handfull grabbar 
där som ser ut att diskutera huruvida de ska åka bräda eller bada, för det är 
varmt och här finns inte mycket skugga. Jag kommer gående mot dem och hela 
skate-anläggningen och jag känner mig iakttagen även om jag inte är särskilt 
intressant för dem. Vi känner inte varandra och jag ser inte ens ut som om jag 
skulle vara kapabel att stå på en skateboard eller inlines som en äldre kille gör 
bakom grabbarna innan även han sätter sig ner för att hämta andan. De gånger 
jag varit här förut har det varit mer folk och jag har vågat vara nära och titta 
och fotografera men idag går jag bara förbi. 

Västra hamnen
Varje gång jag har varit i Västra Hamnen har det varit mycket folk, oavsett 

tid på dagen eller på året. Att det är så beror nog mycket på Sundspromenaden. 
Vackert utformad med olika karaktärer längs med vattnet, med bebyggelsen i 
ryggen och blicken ut över sundet och bron. Att folk gillar att gå och vara här 
har resulterat i flera restauranger och caféer i bottenvåningarna på husen. Jag 
slår mig ner bland latte-mammorna på Espressohouse. Ett och annat tjejgäng 
sitter här också, utan barn. Borta på restaurangen sitter kontorsfolket och äter 
dagens rätt. En varm och solig dag som denna slår det mig att det känns som 
om jag är utomlands, på semester. Det kryllar av unga människor som jobbar på 
solbrännan och det doftar solkräm. Trädäcket är smockfullt med soldyrkande 
gäng. En del har med sig egna solstolar, andra sina små Paris Hilton-hundar. 
Lite längre bort peppar unga killar varandra att dyka i det fortfarande kalla 
vattnet.  
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Skateboardåkare filmar varandra nere vid vattnet. En perfekt scen med 
publik. Idag är det skönt och stilla, lagom varmt. Såhär innan lunch är det 
fortfarande gott om plats mellan dem som lapar i sig sol. Skatarna försöker sig 
på stunts och det gäller att få till ett långt hopp och allt ska fastna på film. Det 
blir många omtagningar och de försöker verkligen uppmuntra varandra och ge 
beröm trots att den ena killen ännu inte har lyckats. Till slut lyckas han och alla 
samlas runt kameran för att se mästerverket. Sen är det näste mans tur.

Ribersborgsstranden
Klockan är bara lite över tio på förmiddagen och Kallbadhuset är i det 

närmaste folktomt. Vilken skillnad från sist, en kall vårsöndag och det immades 
på fönstren. Även mannen vid bordet bredvid har haft samma upplevelse som 
han nu delar med sig till sitt sällskap. Hela tiden droppar det in folk till badet, 
mestadels kvinnor. De äldre hälsar artigt på mig där jag sitter i solen vid dörren. 
De yngre ser mig inte. 

Det är inte lika varmt som när jag var här sist och stranden är inte så 
trångbodd. Några familjer är ute och en dagisklass. Vid ett graffittiklottrat 
skjul står en grupp som ska lär sig windsurfing. Paret med hunden går vidare, 
uttråkade av att inte sitta mitt i ett folkhav. Lite fler medelålders män med en 
plastkasse i handen med handduk i har gått in för att bada. 

Ribersborgsstranden, eller Ribban som den kallas i folkmun är välbesökt 
året runt. En promenad längs med det asfalterade stråket som följer det gamla 
järnvägsspåret och jag möter den hurtige motionären, stavgångarna och 
inlinesåkaren. Går jag in på de stora gräsfälten finner jag även familjerna, 
hundägarna, strandraggarna och soldyrkarna. Tycker man om att vara ute 
bland andra människor så är Ribban helt rätt. Särskilt på sommaren är här fullt 
med människor från hela Malmö. 



42

4.2.3 Analys av det fysiska rummet

Stapelbäddsparken
Aktivitet

Här sker väldigt få nödvändig aktivteter istället är det valbara och sociala 
aktivteter som är dominerande. Självklart är det skateboard/inlines-åkning 
som är huvudaktivitet men också ett iakttagande, coachande och sitta och vila 
är vanligt.  

Rummets form
Rummet är varken samlande eller spridande då det idag är lite av en ö, dock 

är funktionen på platsen samlande.
Platsen är segregerad i den meningen att det enbart förekommer en funktion 

på platsen som dessutom inte möjlig för alla att utföra. Däremot är parken 
en del i ett större utbyggnadsprojekt, där tanken är att parken ska spela en 
central roll och då förhoppningsvis kännas mer integrerad med omgivningen. 
De tävlingar och kringaktiviteter som ordnas här på sommaren fyller också en 
viktig funktion som integrerar platsen.

Platsen är inbjudande fysiskt då det är lätt att ta sig hit men kan mycket väl 
stänga ute människor psykologiskt. 

Platsen bedömer jag som öppen då man både kan se in och se ut. 
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Västra hamnen, Sundspromenaden
Aktivitet

De nödvändiga aktiviteterna utgörs av dem som bor och jobbar här och som 
rör sig i området. De valbara aktiviteterna utgörs av människor som promenerar 
längs med Sundspromenaden eller solar på sommaren. Många kommer också 
hit för att uppleva den speciella arkitekturen. Här finns möjlighet att sätta sig 
ner för att njuta av omgivningen eller för att ta sig en fika eller en bit mat, som 
kan vara både en nödvändig eller valbar aktivitet som leder till social aktivitet. 
Bland de sociala aktiviteterna utmärker sig också stora gäng som kommer hit 
på sommaren för att sola och bada. 

Rummets form
Rumsformen bedömer jag som samlande eftersom entréerna är riktade mot 

platsen, dock är storleken på ytan lite för stor men nivåskillnaderna gör ändå 
att man kan få en viss översikt.

Platsen är integrerande eftersom den erbjuder flera olika aktiviteter och 
därmed lockar olika människor. 

Platsen är inbjudande eftersom det finns många olika ingångar från flera 
håll. Även om de som bor här tillhör en höginkomstgrupp avspeglas det inte i 
att rummet skulle stänga ute andra.

Rumsformen är öppen eftersom verksamheterna kring platsen erbjuder 
både insyn och utsikt. 
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Ribersborgsstranden
Aktivitet

Här sker få nödvändiga aktiviteter, det är i så fall de som jobbar i området 
i kioskerna eller på Kallbadhuset. De valbara aktiviteterna är desto fler, som 
exempelvis motionering, rastning av hundar, promenader, sol och bad. Många 
av dessa valbara aktiviteter leder till sociala, såsom prat med andra hundägare, 
barn som leker på lekplatsen eller de som bara finner nöjet i att iaktta andra på 
promenaden eller på stranden. 

Rummets form
Storleken och stora öppna ytor gör det svårt att överblicka och få grepp om 

hela området.
Platsen är integrerande då här förekommer olika aktiviteter som lockar 

människor av olika ålder och livsstil.
Rumsformen är inbjudande eftersom platsen har många entréer, passerande 

stråk och många olika rum och funktioner. Platsen stänger inne de besökande 
på grund av att den omges av starka barriärer den gamla järnvägen och vägarna. 
Man kan bara ana rummet utifrån. 
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4.2.4 Sammanfattande reflektion
Vid Ribersborgsstranden har det jobbats medvetet med att skapa flera 

funktioner och aktiviteter intill varandra.
Ur mötessynpunkt är området bra på så vis att människor vistas här i 

huvudsyfte för att rekreera och motionera på sin fritid. Det gör att man är mer 
öppen för mötet med den andre, och att det kan leda till något annat än enbart 
visuell kontakt. De många olika funktionerna på en stor yta lockar många olika 
sorters människor.

Viktigt är också att strandpromenaden har utvidgats och fortsätter in i Bo01-
området med namnet Sundspromenaden. Promenadens karaktären ändras 
från grön till stadsmässig. Här möter man nyskapande arkitektur med vinklar 
som lockar en in från promenadstråket in bland bebyggelsen. Att det populära 
stråket har utvidgats märks också i antalet kaféer i bottenvåningarna. Så fort 
solen tittar fram är de fullsatta både inne och utomhus. Här kan man sätta 
sig ner, ta en kaffe och titta på folk. Det är allt från motionärer, hundägare, 
familjer, turister, unga och gamla. Kopplingen mellan Bo01 och Ribersborg 
gör också att människor som inte bor i de här delarna lockas att komma hit.

Som Stapelbäddsparken är utformad idag med skateboardparken så lockar 
det givetvis en ganska homogen grupp, som dessutom är mansdominerad. 
Av de gånger jag varit här är de flesta kvinnorna jag sett mamma till de lite 
mindre killarna som åker, bara någon ensataka gång har jag sett en tjej som 
åker skateboard. Hit kommer både proffs och nybörjare och återigen så 
gynnar aktiviteten möten mellan främlingar. Parken lockar människor från 
olika delar av Malmö och påverkar deras rörelsemönster. Parken är placerad 
i utvecklingsområdet Västra hamnen med både nybyggda bostäder och 
designade kontorsbyggnader. Hit lockas ungdomar från hela Malmö för att få 
åka skateboard. 

Kvaliteten på anläggningen spelar givetvis en viktig roll. Hade det varit 
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Antikvariatet flyttar ut på Ribban en varm sommardag.
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en hemmabyggd skateboardramp hade vi inte alls sett det vi ser idag. Idag 
är det en viktig samlingsplats som är framtagen och designad tillsammans 
med professionella och med de unga engagerade åkarna i Malmö. Det märks 
även i förvaltningen av området. Dessutom är den så pass bra utformad att 
man här ofta ordnar tävlingar, utställningar och andra evenemang. Något 
som förmodligen lockar ännu fler att komma hit och få upp ögonen för 
skateboardåkning. Närheten till Västra hamnen där det rör sig mycket andra 
typer av människor lockar även skateboardåkarna som gärna vill visa upp 
sina tricks. Något som också uppskattas av dem som promenerar längs med 
Sundspromenaden som kan få se en riktig uppvisning.

Kvaliteten på platserna är av avgörande betydelse, vilket är tydligt i hela 
område A. Den omsorg man har lagt på utformningen och materialval, att låta 
brukarna vara med och bestämma vittnar om en respekt för människorna och 
att det här är platser som är viktiga.

Hela området har påverkats av Malmös förvandlig från industristad till 
kunskapsstad. Tydligast blir det självklart i Västra hamnen. Detta var Malmös 
hjärta där många arbetade. Idag har industrin lagt ner och istället har området 
öppnats upp. Det är fortfarande en stor arbetsplats, som är under utveckling, 
men också bostadsområde. Förändringarna de senaste åren har gjort att 
Malmöborna har kunnat återta en del av staden och kommit ner till vattnet. 

Områdets styrka ligger i de många olika funktionerna och aktiviteterna som 
lockar olika grupper av människor. Dock är området stort och funktionerna 
utspridda. Troligen skulle området vinna på att få in fler funktioner som kunde 
binda ihop området mer, särskilt i öster mellan Bo01 och Stapelbädden och 
kopplingen in mot centrum.


