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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats har fokus på platser som är möjliga att tala om 
som mellanrum. Till skillnad från planerade och kontrollerade 
platser i staden, talas det ofta om mellanrum som oplanerade, 
okontrollerade och övergivna platser. Enligt forskning av 
mellanrum, präglas dessa platser av en rad olika motsättningar. 
Arkitekter och planerare har en tendens att se på mellanrum 
som överblivna platser utan värde och som en markreserv i 
väntan på en framtida stadsutveckling. Trots detta används 
dessa platser av människor, som snarare ser på mellanrum som 
värdefulla platser och som en slags frizon för människor och 
aktiviteter som inte ges något utrymme på planerade och 
kontrollerade platser i staden.  
 
För att få förståelse för dessa platsers komplexa och 
motsägelsefulla karaktär, har diskursanalys tillämpats som 
metod. Arbetets empiriska del har fokus på en plats i Malmö, vid 
namn "Stäppen", som i enlighet med tidigare forskning har varit 
möjlig att beteckna som mellanrum. Med diskursanalysen har 
det varit möjligt att urskilja tre olika diskurser  - som 
representeras av olika aktörer eller människor - som på olika 
sätt beskriver Stäppen som plats. I analysen har det varit möjligt 
att identifiera kommunen och planerarnas diskurs som den 
dominerande diskursen, vilken har störst möjlighet till att 
framföra sin bild av platsen. De två övriga diskurserna - som 
båda representeras av människor som på olika sätt använder  

 
 
platsen, är underrepresenterade i förhållande till kommunen 
och planerarna. För att mellanrummens värden inte ska gå 
förlorade, är det därmed möjligt att diskutera och möjligtvis 
också ifrågasätta den fysiska planeringens behov av ett 
annorlunda sätt att se på platser som är möjliga att tala om som 
mellanrum.  
 
 
Nyckelord: Mellanrum, motsättningar, diskursanalys, 
diskursteori 
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1. INLEDNING 
 
Bakgrund 
 

Våra städer befinner sig i en process av ständig förändring. Olika 
planeringsideal och strävan efter olika identiteter har satt stora 
spår i stadslandskapet. (Cupers & Miessen, 2002) En ständig 
förnyelse av staden innebär en process av oavbrutet uppförande 
och rivande av den byggda miljön. I denna hastiga process är det 
vanligt att vissa platser glöms bort eller helt enkelt lämnas kvar.  
 
Oavsett vilket planeringsideal som varit gällande, har det 
traditionella tankesättet inom arkitekturdisciplinen alltid varit 
att skapa planerade och kontrollerade platser som skall ge 
identitet åt staden. Men vid sidan av det planerade finns det 
alltid något oplanerat, ett mellanrum som har lämnats utanför 
arkitektens räckvidd. På samma sätt som att arkitekturen har en 
framsida, har den också en baksida.  
Människor som passerar förbi lägger oftast inte märke till de till 
synes övergivna platserna. Vissa kan vara ogästvänliga och 
sakna tydliga in- och utgångar. Det kan vara allt i från små 
områden mellan byggnader till större övergivna 
industriområden. Men då och då förvandlas dessa tomrum till en 
plats fylld av tillfälliga funktioner och betydelser.  
Cupers och Miessen betecknar dessa platser för mellanrum, eller 
marginaler. I deras arbete om Berlin beskriver de exempelvis 
hur utvecklingen av stadens järnvägar har varit en stor 
bidragande faktor till uppkomsten av sådana platser. På många 

ställen finns ruiner från dåtidens järnvägssystem. Platser som 
ger känslan av att de har tagits bort från stadslivet, trots att de 
kan ligga mitt i staden. Järnvägen är bara ett av flera exempel 
som visar hur stadsplaneringens konsekvenser kan vara 
avgörande för stadens framgång, men på samma gång lämna 
bortglömda platser bakom sig. (Ibid. s.55-57)  
 
Mattias Qviström behandlar i flera av sina studier olika typer av  
landskap i gränslandet mellan stad och land. I artikeln A waste of 
time? On spatial planning and 'wastelands' at the city edge of 
Malmö lyfter han fram landskap eller platser som i olika 
sammanhang benämns som 'skräpmark' och som beskrivs som 
osammanhängande och oregelbundna platser i staden som 
karaktäriseras av ogräs, rostande ölburkar och sopor. Platserna 
befinner sig ofta i en väntan på framtida stadsutveckling och 
dess existens uppfattas ofta som en pinsam bakgård till staden. 
Under senare tid har forskning börjat uppmärksamma 
platsernas kvaliteter. Att kvaliteterna oftast är spontana och 
tillfälliga, kan vara en bidragande faktor till att de är svåra att 
uppmärksamma. Qviström belyser stadsplaneringens brist på 
verktyg som kan hantera spontana aspekter i staden och menar 
att det behövs ett nytt sätt att se på dessa platser. (Qviström, 
2006) 

Det finns normer och förutfattade meningar i synen på 
mellanrum, att det exempelvis är ett "ingenmansland", eller ett 
landskap utan såväl värde som användning. I både 
forskningssammanhang och i vardagligt språk finns det ingen 
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självklar benämning på dessa landskap. Ur kommunens 
perspektiv ses mellanrum ofta som en markreserv, en plats i 
väntan på framtida byggnadsprojekt. På samma gång kan de 
vara ett vardagslandskap för människorna som använder 
platsen. Mellanrummet är i många avseenden en frizon för 
människor och aktiviteter som annars inte ges utrymme i 
planerade och kontrollerade stadsdelar.  
Om vi väljer att se dessa platser istället för att bortse från dem, 
kan nya möjligheter träda fram i stadslandskapet. 
(Saltzman, m.fl. 2009) 
 
I Monica Sands avhandling Konsten att gunga (2008) skriver hon 
att mellanrum - som har börjat bli uppmärksammat inom 
konstpraxis de senaste decennierna - ofta anses som 
problematiskt inom stadsplaneringen. Medan aktörer inom 
stadsplaneringen fokuserar på att skapa väl definierade platser  
genom interaktionen med byggnadskroppar, är den kroppsliga 
interaktionen odefinierad i mellanrummet. "Rummet i 
mellanrummet begränsas, men inte av dess gränser. Det formas, 
men inte av sin egen form. " Denna dubbelhet gör mellanrum 
problematiskt men på samma gång önskvärt, och trots de 
negativa aspekter som tenderar att användas i talet om 
mellanrum, verkar människor oavbrutet ta platsen i besittning.   
 
Mellanrum verkar innehålla ett motsatsförhållande i fråga om 
hur olika aktörer talar om dessa platser, vilket gör det till ett 
intressant fenomen att undersöka. Under mina tre studieår i 
fysisk planering har jag varken blivit introducerad av eller 

reflekterat kring detta ämne. Det är först i samband med detta 
arbete som jag möttes av denna typ av plats. I hopp om att få en 
djupare förståelse för mellanrum har jag därför valt att fokusera 
på en specifik plats som är möjlig att definiera som mellanrum 
utifrån tidigare forskning av mellanrum och därefter undersöka 
och analysera de olika perspektiv - eller diskurser - som används 
för att beskriva och definiera platsen.   
 
Problembeskrivning 
 

Trots att de oplanerade mellanrummen är en del av 
stadslandskapet, likväl som de planerade platserna, finns det 
onekligen skilda uppfattningar om vad mellanrum är för något, 
vilken roll det har och hur det ska hanteras. Går det möjligtvis att 
tolka situationen som ett slags misslyckande för den fysiska 
planeringen? Är det då mellanrummens existens som är ett 
misslyckande, eller är det dess motsägelsefulla uppfattning som 
är ett misslyckande?  
 
Syfte 
 

Syftet med detta kandidatarbete är att få en fördjupad förståelse 
för platser som betecknas som mellanrum. Med diskursanalys 
som metod görs en undersökning och analys för hur en plats 
definieras och beskrivs ur dels kommunen och stadsplanerarnas  
perspektiv och dels ur andras perspektiv, för att därefter kunna 
urskilja olika diskurser om mellanrum.  
Förhoppningsvis ska arbetet kunna resultera i en diskussion 
kring vilka innebörder de olika diskurserna kan tänkas få eller 
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ha för förståelsen av platser som är möjliga att definiera som 
mellanrum och hur det är möjligt att tolka situationen inom den 
fysiska planeringen.  
 
Frågeställning 
 

- Hur definieras mellanrum i tidigare forskning?  
- Går det att urskilja olika diskurser om mellanrum?  
- Hur förhåller sig de olika diskurserna till varandra och vad kan 
det innebära för förståelsen av mellanrum? 
 
Avgränsning 
 

Arbetet avgränsas till att urskilja och diskutera olika diskurser 
om mellanrum.  
Arbetets forskningsöversikt - eller tidigare forskning - har 
avgränsats till forskning som har sitt fokus på mellanrum. 
Arbetets empiri- och analysdel har avgränsats till att fokusera på 
en plats som kan betecknas som mellanrum. För att analysera  
de olika diskurserna, används diskursanalys som metod. 
 
Disposition   
 

-    I Kapitel ett presenteras arbetets utgångspunkter. Här 
framförs uppsatsens bakgrund, problembeskrivning, syfte, 
frågeställning och avgränsning. 
-    I kapitel två presenteras teorier och metoder som tillämpats i 
arbetet. I kapitlet förklaras diskursanalys som angreppssätt med 
tillhörande begrepp. Här ges även en kortare översikt över 

vilken litteratur som valts. Kritik av metod och litteratur 
framförs i avsnitten metodkritik respektive källkritik. 
-    I kapitel tre presenteras arbetets forskningsöversikt - eller 
tidigare forskning om mellanrum - och en mer djupgående 
presentation av hur den valda litteraturen definierar mellanrum.  
-    I kapitel fyra presenteras arbetets empiri, vilken utgörs av en 
specifik plats som i enlighet med forskningsöversikten har varit 
möjlig att definiera som mellanrum. Här presenteras platsens 
historia, nutida situation och framtida utveckling tillsammans 
med en beskrivning av hur platsen uppfattas, definieras och 
beskrivs utifrån olika perspektiv.  
-    I kapitel fem diskuteras och analyseras den specifika platsens 
olika diskurser. Först var för sig, för att sedan kunna ställas i 
förhållande till varandra. I resultatdelen presenteras relevanta 
förklarings- och tolkningsmodeller - det vill säga 
diskursanalysens resultat - för att diskutera vilka innebörder 
platsens olika diskurser kan tänkas ha för arbetets 
grundläggande frågor. Analysen utgår från arbetets empiriska 
material, där olika perspektiv - i fråga om hur mellanrummet 
definieras och beskrivs - översätts till diskursanalytiska teorier 
och begrepp, för att sedan analyseras. 
-    I kapitel sex framförs en slutlig diskussion och kommentarer 
om arbetet som helhet. Eventuellt framförs här i vilken riktning 
som fortsatt forskning kan ta och vad som hade gjorts 
annorlunda nu i efterhand, samt övriga tankar.  
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2. METOD OCH TEORI 
 
Diskursanalys  
 

För fördjupad kunskap kring de motsättningar som 
karaktäriserar mellanrum, har diskursanalys tillämpats som 
metod. För att bringa klarhet i metodens akademiska grunder 
och vad som till en början kan framstå som komplicerat, görs 
nedan en djupgående beskrivning och tolkning av 
diskursanalysen. Avsnittet börjar på en allmän och 
introducerande nivå utifrån Mats Börjesson och Eva Palmblads 
bok: Diskursanalys i praktiken (2007) - vilken också används för 
att förklara metodens praktiska användning -, för att sedan gå 
djupare i metodens angreppssätt och teorier utifrån Marianne 
Winther Jørgensen och Lousie Phillips bok: Diskursanalys: som 
teori och metod (2000). 
 
Diskursanalysen är en del av socialkonstruktionismen och delar 
dess synsätt som ofta förklaras med att det inte kan finnas en 
oberoende eller versionsfri verklighet. All kunskap är socialt 
konstruerad och kan därför inte vara uttryck för en entydig 
verklighet. När språk används och när händelser och ting 
namnges, skapas en verklighet. Utgångspunkten är att världen 
döps i en ständigt pågående process, vilket innebär att språket i 
sig inte kan ses som ett färdigt system, utan som en handling 
som ständigt kan konstruera om verkligheten. Som författarna 
skriver: "Diskurser döper och sätter världen. Diskurser bygger 
upp föremål, världar, sinnen och sociala reaktioner". Beroende 

på vilken position som intas, framstår olika versioner - eller 
diskurser - av verkligheten. De olika diskurserna som finns i 
tillvaron blir därmed intressant för forskning. (Börjesson, 
Palmblad. 2007) 
 
Synsättet som innebär att det aldrig går att avspegla en entydig 
verklighet betyder inte att existensen av händelser och ting i 
samhället kan förnekas. Poängen ligger snarare i att människan 
enbart kan tänka genom diskursiva raster, där man som forskare 
bara kan uppfatta, förstå och förklara diverse fenomen. Det går 
att undersöka vad olika typer av föreställningar utgår från och 
vilka konsekvenser de kan få i skilda sammanhang. 
Inom diskursanalysen finns därmed en inriktning på att 
analysera hur idéer och kunskap kring olika versioner av 
verkligheten byggs upp och återskapas, där forskarens roll är att 
studera verkligheternas villkor och möjligtvis också diskutera 
alternativa versioner.  
 
Diskursanalysen har inte fokus på att finna vad som i själva 
verket är verkligt eller sant, utan snarare vad som kvalificerar 
sig som verkligt och sant, under en viss tid och på en viss plats. 
Det intressanta att undersöka blir därmed: Hur blir förståelsen 
till? Hur kvalificerar sig en representation till att bli verklig i ett 
visst sammanhang? Vad tycks sakna en representation och 
varför det? (Ibid.) 
 
För diskursanalytikern kan det handla om att undersöka vilken 
eller vilka berättelser som fästs till vilka platser, och vilka 
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föremål som fästs till vilka sammanhang. I första hand handlar 
det om att försöka klarlägga dessa processer och hur de 
fungerar. Det finns alltid strider kring hur händelser, platser, 
sociala kategorier och annat ska föreställas. I diskursanalysen är 
det därför nödvändigt att ha vissa grundläggande frågor i åtanke. 
Exempelvis på vilka sätt det berättas om verkligheten och vilka 
olika versioner som kan urskiljas, samt hur de olika versionerna 
förhåller sig till varandra. (Börjesson, Palmblad. 2007) 
 
Utifrån författarnas beskrivning av diskursanalysen går det att 
tolka det som beroende på vilken syn olika diskurser har på 
mellanrum - eller hur det specifika mellanrummets 'verklighet' 
ser ut -, kan det beskrivas eller skapas utifrån många olika 
perspektiv, som kan skilja sig från varandra. 
I arbetet ska diskursanalysen som metod därmed möjliggöra en 
förståelse för vilka motsättningar som finns i synen för 
mellanrum - eller vilka olika sätt mellanrum beskrivs på -, om 
det finns olika versioner som kan urskiljas och hur de i så fall 
står i förhållande till varandra. När det finns olika diskurser, 
finns det olika aktörer som vill få just sin definition av 
verkligheten - eller  definition av mellanrum - att bli den 
dominerande. Det bildas därmed ett maktförhållande mellan 
diskurser - eller aktörer -, vilket är intressant att analysera och 
diskutera.  
 
I många typer av forskning utgör forskningsfrågor och teoretiska 
utgångspunkter grunden för hur arbetet ska gå till, vilket 
diskursanalysen förhåller sig något annorlunda till. 

Vetenskapsteoretiska frågor och empiri får en mer integrerad 
roll i arbetet, där arbetet blir mer av en analys som helhet. När 
det gäller upplägget av arbetet handlar det vanligtvis om att 
välja ett upplägg som svarar mot frågeställningen och att tydligt 
visa förståelsen eller tolkningsramen av sammanhanget för det 
som studeras. Diskursanalytiska arbeten kan se ut på olika sätt 
beroende på teoretisk utgångspunkt och teoretisk nivå. (Ibid.) 
 
Jørgensen och Phillips belyser hur begreppet 'diskurs' ofta 
används utan att dess innehåll förklaras, vilket innebär att 
begreppets innebörd ofta ses som oklart. En gemensam nämnare 
för vad diskurs är för något, är att det inrymmer en idé om att 
allt språk är strukturerat i mönster som våra yttranden följer - 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 
(Winther Jørgensen, Philips, 2000, s.7) Det skulle innebära att 
när en arkitekt talar i vissa mönster om mellanrum, så talas det 
om "arkitektens diskurs om mellanrum". En diskursanalys är 
sedan en analys av dessa mönster. 
 
Diskursanalysen kan användas på olika sätt och inom olika 
områden, det är dock nödvändigt att den används utifrån dess 
teoretiska och metodiska grund. I diskursanalysen är metod och 
teori sammanlänkade med varandra, vilket författarna 
benämner som en 'paketlösning'. En lösning som tillhandahåller 
en blandning av analysmetoder med en teoretisk och metodisk 
helhet. (Ibid. s.10) 
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De tre angreppssätten 
 

Diskursanalysen innehåller flera angreppssätt som sträcker sig 
över såväl vetenskapliga som disciplinära fält. Jørgensen och 
Phillips har valt att lägga fokus på tre angreppssätt: diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, som tillsammans 
delar några gemensamma utgångspunkter. Bland annat har de 
som målsättning att utöva en kritisk forskning, där fokus ligger 
på att utforska och kartlägga samhällets maktrelationer, samt att 
skapa perspektiv varifrån det går att kritisera dessa relationer. 
Samtidigt skiljer de sig åt i att ha olika fokus i den konkreta 
analysen. (Winther Jørgensen, Philips, 2000, s.8-9)  
Det som gemensamt karaktäriserar de tre angreppssätten är 
sammanfattningsvis: 
 
 En kritisk inställning till självklar kunskap:  

Den kunskap som vi har om världen kan inte ses som en korrekt 
sanning. Det är bara genom vår kategorisering och genom vår 
kunskap som verkligheten blir tillgänglig för oss. Den bild vi har 
av verkligheten är därmed ingen direkt avspegling av världen, 
snarare en produkt av vår kategorisering.  
 
 Historisk och kulturell specificitet: 

Människan är och har alltid varit formad av historian och 
kulturen, vilket påverkar vår kunskap om världen. De sätt som vi 
representerar eller uppfattar världen är kulturellt och historiskt 
specifika, där våra världsbilder och identiteter kunde ha varit 
annorlunda och de kan förändras över tid.  

 
 Samband mellan kunskap och sociala processer: 

Det är i de sociala processerna som vårt sätt att uppfatta världen 
skapas och bevaras. Genom social interaktion skapas kunskap 
och gemensamma sanningar byggs upp. Där sker även en kamp 
mellan vad som är sant och vad som är falskt. 
 
 Samband mellan kunskap och social handling: 

I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga 
och andra otänkbara. De socialt skapade världsbilderna leder till 
olika sociala handlingar, som i sin tur leder till att den sociala 
uppbyggnaden av vad som är sant får konkreta sociala 
konsekvenser.  
(Ibid. s.10-12) 
 
Vid ett diskursanalytiskt arbete går det att använda 
kombinationer av teoretiska verktyg från de olika 
angreppssätten, förutsatt att det gynnar den aktuella 
forskningen. Det är alltså möjligt att skapa eller använda sig av 
en metodologisk eller teoretisk ram som på bästa sätt passar de 
frågor som arbetet syftar till att besvara eller diskutera. Vid 
skapandet av en sådan ram står forskaren därmed inför ett 
flertal val där det krävs ett ställningstagande kring vilket eller 
vilka angreppssätt som ska tillämpas och om vissa teoretiska 
verktyg ska infogas från ett angreppssätt till ett annat.  
Valet av ett specifikt angreppssätt innebär därmed ett 
uteslutande av något annat.  
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För att underlätta läsarens förståelse, samt styrka den egna 
motiveringen av de val som har gjorts, görs här nedan en 
kortfattad tolkning av Jørgensen och Phillips tre angreppssätt. 
 
 Diskursteorin  

Har sin utgångspunkt i att diskurser ger betydelse åt världen och 
att denna betydelse inte kan låsas fast. Detta beror på det sker 
en ständig kamp mellan diskursernas strävan om att ge världen 
betydelse, vilket diskursteorins centrala begrepp diskursernas 
kamp belyser. I denna kamp kämpar olika diskurser om att ge 
betydelse och definition åt fenomen och händelser.  
 
 Den kritiska diskursanalysen  

Har fokus på hur diskurser föds och förändras. Att använda sig 
av den kritiska diskursanalysen som angreppssätt innebär ofta 
att analysera konkret språkbruk i tal och skrift i hopp om att 
kunna belysa diskursers förändringar eller födsel.  
 
 Diskurspsykologin  

Har som utgångspunkt att människor till vardags strategiskt 
använder redan existerande diskurser. Användandet av en 
specifik diskurs och en specifik syn på världen, ger konkreta 
sociala konsekvenser. Diskurspsykologin syftar till att, med hjälp 
av en socialpsykologisk inriktning, undersöka grupper eller 
individers handlande inom en eller flera diskurser. (Winther 
Jørgensen, Philips, 2000) 
Då syftet med detta arbete är att försöka kartlägga de 
motsättningar som verkar existera om mellanrum - eller 

diskursanalytiskt översatt - kartlägga diskursers kamp om att 
definiera mellanrum, har diskursteori valts som angreppssätt 
och teoretisk ram.   
 
Diskursteori  
 

Den dominerande tanken inom diskursteori är att sociala 
fenomen aldrig är färdiga eller totala. Detta eftersom det 
ständigt pågår en social kamp mellan diskurser och deras 
strävan efter att definiera samhälle och identiteter. (Winther 
Jørgensen, Philips, s.31, 2000) Med andra ord diskursens strävan 
efter att definiera sin egen bild av världen som den riktiga 
verkligheten. Eftersom motsättningar har identifierats i fråga om 
hur mellanrum tolkas, definieras och beskrivs, kopplas det till att 
det rör sig om en diskursiv kamp. En kamp som innehåller 
motsättningar om hur mellanrum ska definieras, tolkas och 
förstås. Det är den grundläggande motiveringen till valet av 
diskursteorin som angreppssätt inom diskursanalysen.  
Att välja diskursteorin som angreppssätt innebär därmed en 
tillämpning av dess teoretiska verktyg och begrepp, vilka är 
nödvändiga att introducera och beskriva härnäst.  
 
Ett diskursteoretiskt perspektiv har till fördel att öppna upp för 
diskussioner som andra metoder har svårt att upptäcka, vilket är 
kopplat till diskursteorins något annorlunda syn på 
generaliserbarhet och representativitet. (Börjesson, Palmblad, 
2007, s.29?) I boken Forskningshandboken (2009) belyser 
Denscombe hur forskningsresultat med hög generaliserbarhet är 
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ett grundläggande krav för att forskaren ska kunna tala om 
resultaten som trovärdiga och "riktiga". Det innebär att 
resultaten ska vara möjliga att påträffa i liknande situationer och 
på en allmän nivå, snarare än enbart i det enskilda fallet. 
(Denscombe, s.378-379)  
 
En tillämpning av diskursteorin innebär att problematik kring 
generaliserbarhet och representativitet är av mindre betydelse 
än vid forskning som följer andra metoder. En anledning till det 
är diskursteorins utgångspunkt: att verkligheten är något som 
skapas med språket genom vår kategorisering och förståelse. 
Eftersom metodens fokus ligger på hur språket används i 
skapandet av en verklighet och att analysera olika bilder av 
verkligheten, kan varje enskilt fall eller varje enskild persons 
uttalande vara av betydelse eller rent av vara avgörande för 
arbetets resultat. (Börjesson, Palmblad, 2007, s.29, 32) Det 
innebär således att material som i arbeten med andra metoder 
inte skulle ha ansetts resultera i ett trovärdigt resultat, nu 
legitimeras och berättigas med hjälp av diskursteorins 
tillämpning. 
 
För att ur forskningssynpunkt möjliggöra en analys av enskilda 
personer eller aktörers uttalanden, kan de betraktas som 
utsagor: ett begrepp som enligt Michel Focault fungerar som ett 
självständigt analysobjekt. Utsagor är objekt som människor 
byter med varandra i samband med användning av språk. När 
ett antal utsagor rör samma område, skapas en diskurs. När 
uttalanden får som egenskap att vara utsagor godkänns de som 

en egen materialtyp och kan därmed ses som ett vetenskapligt 
analysobjekt. (Börjesson, Palmblad. 2007, s.34,) För analysen 
innebär det således att arbetets material ställs på en likgiltig 
nivå oavsett vem som har uttalat sig.  
När uttalanden fått egenskap som utsagor, är nästa steg att 
sortera och analysera dem, vilket Laclau & Mouffe's diskursteori 
lämpar sig för. De definierar en diskurs som ett språkligt nät, där 
ord ansluter sig till andra ord, och det är i relationen till 
varandra som orden får sin betydelse. (Ibid. s.34-36)  
 
Diskursteorin innehåller begrepp som med lämplighet kräver en 
förklaring innan de används i arbetets analysdel. Av den orsaken 
görs en redogörelse för diskursteorins begrepp i nästa avsnitt. 
Begreppen som kommer att användas är främst grundade 
utifrån Laclau & Mouffes arbete, men som tidigare nämnt är det 
inom diskursanalytiska arbeten tillåtet att använda sig av 
kombinationer av teoretiska verktyg och därigenom skapa sin 
egen analysmodell. En kombination av Laclau & Mouffe's 
begrepp och Focault's utsagor kommer därför användas. Olika 
uttalanden kring mellanrum betraktas som utsagor, vilket som 
tidigare nämnt, innebär att ingen utsaga betraktas som mer 
trovärdig än någon annan. Exempelvis så är en politikers eller 
arkitekts uttalande i den mening inte mer trovärdigt än en 
hemlös, utan alla utsagor behandlas och analyseras utifrån ett 
likgiltigt betraktelsesätt.  
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Diskursteoretiska begrepp  
 

I detta avsnitt framförs en tolkning och beskrivning av Laclau & 
Mouffe's begrepp enligt boken Diskursanalys i praktiken (2007, 
s.35-36). Begreppen är: 
 
 Tecken och moment: 

Laclau & Mouffe's definition av en diskurs är att den består av 
sammanlänkade tecken. Dessa får sin betydelse i sin relation till 
varandra. När tecknen väl fått sin betydelse skapar de något som 
kallas för moment. I praktiken skulle det kunna innebära att en 
diskurs för mellanrum består av flertalet moment, eller 
förenklat; flertalet ord eller uttryck, som tillsammans beskriver 
och definierar mellanrum utifrån den specifika diskursens bild 
för hur mellanrum ska definieras. 
 
 Nodalpunkter: 

I varje diskurs finns det ett extra centralt moment, vilket de 
andra momenten grupperas kring. Det kallas för nodalpunkter.  
 
 Det diskursiva fältet: 

Alla alternativa betydelser som ett tecken skulle kunna ha, men 
som inte får plats i en viss diskurs, utgör det diskursiva fältet. 
Det diskursiva fältet innehåller en mängd möjliga betydelser av 
moment och ett antal sätt som kan få dem att länkas samman. 
Alla betydelser som anses uteslutna, utmanar diskursen, vilket 
innebär att en diskurs fastställande av en viss betydelse aldrig är 

helt beständig och kan därmed rubbas genom konkurrerande 
definitioner av ett moment.  
Förenklat skulle det kunna innebära att en dominerande diskurs 
som definierar mellanrum utifrån sitt sätt att se på en specifik 
plats, alltid utmanas av definitioner av mellanrum som inte 
anses tillhöra den dominerande diskursen, vilket därmed 
innebär att en diskurs definition aldrig kan ses som slutlig och 
som den enda "riktiga".  
 
 Artikulation: 

Det är genom artikulation som moment länkas till varandra och 
därmed får sin betydelse. Artikulationens syfte är att en gång för 
alla bestämma ett teckens betydelse.  
 
Författaren beskriver att en fulländad diskurs är en sluten 
diskurs där alla moments betydelse är fastlåsta. Förenklat 
jämförs en sluten diskurs med ett nät som inte har några lösa 
trådar. Alla moment som inte delar betydelsen som finns i den 
specifika diskursen utestängs eftersom den slutna diskursen - 
eller det hela nätet - inte har några lösa trådar som de andra 
betydelserna kan knyta sig fast vid.  
Teoretiskt sett är det möjligt att tala om en hel eller sluten 
diskurs, men i verkligheten är det sällan så. Diskurser utmanas 
ständigt av konkurrerande betydelser och det finns nästan alltid 
lösa trådar i nätet.  
För att tydliggöra den diskursteoretiska begreppsapparaten 
ännu ett steg har en illustration hämtats - efter förfrågan och 
godkännande - från en doktorands blogg vid Umeå Universitet, 
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vid namn Anders Ringnér. (Termer inom diskursteori, 2010, Maj 
5) Illustrationen kommer dessutom att användas som 
analysmodell och som verktyg för att översätta arbetets 
empiriska material till det diskursteoretiska språket, vilket görs i 
arbetets analysdel.  
Han förklarar det så här: 
 

 
 
Det blåa fältet motsvarar en diskurs. Den innehåller ett antal 
moment (gröna x) som får sin betydelse fixerad genom 
artikulation (gröna linjer). Diskursen är då sluten. Ett av 
diskursens moment är en nodalpunkt (NP), vilken är ett centralt 
moment som de andra momenten grupperas kring. Utanför 
diskursen ligger det diskursiva fältet, där finns andra 
mångtydiga tecken med andra betydelser än dem inne i 

diskursen, och som ännu inte har någon betydelse i diskursen 
(lila x).  
 
 

 
 
Denna bild illustrerar en konkurrerande diskurs (det lila fältet). 
Här artikuleras (röda linjerna) de andra tecken som tidigare inte 
hade någon betydelse i diskursen (lila x) tillsammans med 
nodalpunkten (NP) i den förra diskursen. Den konkurrerande 
diskursen har alltså samma nodalpunkt som den förra 
diskursen, vilket innebär att nodalpunktens betydelse i detta 
sammanhang, inte är helt fastställd i relation till de båda 
diskurserna.  
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Metodkritik 
 

Jørgensen och Philips framför hur det ofta ställs frågor kring 
vilken status eller hur användbart det akademiska arbetets 
resultat är. När socialkonstruktionistisk utgångspunkt - som 
exempelvis diskursanalys - används i ett arbete uppstår ofta 
diskussion kring detta. Som tidigare nämnt innebär ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv att all kunskap är socialt 
konstruerad och det finns inte en enda unik sanning om saker 
och ting. Sanningen är en effekt av olika diskursers syn på 
verkligheten, vilket innebär att det kan finnas flera sanningar i 
fråga om samma sak. En sanning är i den bemärkelsen inte något 
slutgiltigt påstående. När den utgångspunkten används, uppstår 
ofta diskussion och kritik mot diskursanalysen kring huruvida 
forskarens egna kunskap och arbetets resultat förhåller sig till 
hur pass användbart arbetet blir samt vilken status det får.  
 
Vissa kritiker hävdar att diskursanalysen inte är speciellt 
användbar i varken politisk eller vetenskaplig mening. För 
politiska ändamål riktas kritiken mot att diskursanalysen inte 
kan resultera i vad som är bra eller dåligt, utan speglar enbart 
forskarens egna mening. Kritiken av diskursanalysen i 
vetenskapliga ändamål riktas ofta mot att resultaten endast är 
en av många andra historier om hur det verkligen ligger till, och 
därmed inte en avspegling av den "riktiga" verkligheten.  
Författarna menar dock att en sådan förklaring är allt för 
pessimistisk och argumenterar för att diskursanalysen är en 
utmärkt metod för kritisk samhällsforskning. Vid tolkning av ett 

diskursanalytiskt arbete måste hänsyn tas till att forskaren 
varken är någon som kan eller har som mål att se saker och ting 
som de egentligen är. Arbetets resultat måste ses som en av alla 
andra diskurser, en diskurs som både skapar verklighet och 
avbildar den. (Winther Jørgensen, Philips, 2000, s.148-149) Det 
är således en nödvändighet att läsaren och forskaren själv har en 
sådan förståelse när det diskursanalytiska arbetet ska förstås 
och tolkas.  
 
Författarna framför också hur diskursanalysers resultat ofta får 
frågan: "Ja, men är det nu bara en diskurs, eller?", vilket är 
uttryck för att diskurser ofta betraktas som något av mindre 
betydelse jämfört med det som finns utanför diskurserna. 
Ämnen som diskursanalysen har svårt att analysera kan vara 
exempelvis känslor och erfarenheter. De angreppssätt som 
diskursanalysen erbjuder syftar inte till att tillhandahålla en ren 
teoretisering av exempelvis erfarenheter. Detta innebär dock 
inte att en diskursanalys inte är lämplig för sådana analyser. De 
teorier som valts i arbetet kan översättas till det 
diskursanalytiska språket och till det angreppssätt som används, 
vilket ger diskursanalysen möjlighet att analysera just de ämnen 
som i kritiken anses vara svåra att behandla. För att göra en 
sådan översättning är diskursteorin ett lämpligt angreppssätt. 
(Ibid. s.149-150) 
I detta arbete skulle en sådan kritik vara möjlig att rikta mot 
diskursanalysens svårighet att analysera exempelvis människors 
åsikter och känslor i fråga om vad de tycker om en specifik plats. 
Diskursanalysen tillhandahåller inte några teorier för 
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exempelvis hur människor brukar yttra sig i artiklar eller teorier 
som behandlar hur en plats - eller mellanrum - kan definieras. 
Det är därför nödvändigt att översätta arbetets material till det 
språk och till de begrepp som används i det diskursanalytiska 
angreppssätt som valts, vilket i detta fallet är diskursteorin. En 
sådan process kan verka komplicerad för att analysera en så, till 
synes simpel företeelse som människor eller aktörers syn på en 
plats. När processen väl har utförts och materialet är översatt till 
det diskursanalytiska språket, har diskursanalysen dock en 
betydelsefull fördel gentemot andra metoder, menar Winther 
och Philips. 
 
Fördelen ligger i socialkonstruktionismens grundläggande 
aspekt: att det är genom vår användning av språket som vi själva 
och världen får sin betydelse. Det vill säga vi och vår värld får 
den betydelse som vi själva ger den. Författarna belyser hur 
betydelser i den mening är föränderliga. Men desto mer 
accepterad en betydelse är av sin omgivning, desto mer given 
och fast anses den vara, vilket i sin tur leder till att den blir 
svårare att förändra. Ett synsätt där alla betydelser är 
föränderliga innebär att man kan - som författarna beskriver - 
"ställa sig främmande inför det självklara och därmed rikta en 
rad nya frågor till det kända". Diskursanalys kan således fungera 
som ett verktyg för att utforska möjligheter till förändring. Detta 
eftersom det blir möjligt att diskutera och kritisera det som är 
accepterat som självklart och därmed bidra till förändring av 
betydelser som tidigare ansetts som givna. (Ibid. s.151)  
 

Diskursteorin är alltså ett lämpligt angreppssätt när arbetets 
material ska översättas till det diskursanalytiska språket och till 
att utforska möjligheter till förändring. Winther och Philips 
skriver att diskurser alltid befinner sig i en konflikt med 
varandra. Likväl som det finns platser som domineras av en 
enskild diskurs, finns det platser med en diskurs som i hög grad 
ifrågasätts av andra konkurrerande diskurser. För att med 
största sannolikhet kunna bidra till förändring och ge möjlighet 
att lyfta fram alternativa diskurser, är det lämpligt att fokusera 
på en konfliktpunkt, vilket kan innebära platser som präglas av 
flera konkurrerande diskurser. När det finns en dominerande 
diskurs på en plats, utesluts andra diskurser, vilket innebär att 
den dominerande diskursen har företräde till skapandet av 
platsens verklighet. I praktiken skulle det kunna handla om att 
en dominerande diskurs har mer makt att bestämma hur den 
specifika platsen ska definieras och hur den ska användas i 
förhållande till de uteslutna diskurserna. Om de uteslutna 
diskurserna öppnas upp, ökas möjligheten till förändring, vilket 
gör det möjligt att ifrågasätta den dominerande diskursen. Som 
författarna skriver: "Därmed ökar möjligheterna att välja mellan 
konkurrerande diskurser så att det inte är samma blinda fläckar 
som hela tiden reproduceras." (Ibid. s.152) 
 
Arbetet kommer därmed fokusera på en plats vars situation 
präglas av flera konkurrerande diskurser. En plats som enligt 
beskrivningen ovan är möjlig att definiera som en konfliktpunkt. 
Mer om vilken plats som valts, följer i empirikapitlet nedan.  
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Val av litteratur 
 

För att hitta relevant litteratur har tillvägagångssättet främst 
varit genom sökning på bibliotek och internet. Min handledare 
har även varit hjälpsam med tips och råd kring relevanta 
författare.  
Den främsta fördelen med skriftliga källor är dess tillgänglighet. 
Genom att besöka bibliotek eller använda internet kan relevant 
litteratur, snabbt och enkelt samlas in. Detta innebär att 
insamling av stora informationsmängder är både kostnads- och 
tidseffektivt. Svårigheten med skriftliga källor är bland annat att 
forskaren måste granska källans trovärdighet. Dokument på 
internet kräver en särskild granskning, detta eftersom 
kontrollen över vad som publiceras på internet inte alltid är lika 
väl utförd som vid böcker och andra skriftliga fysiska källor. 
(Denscombe, 2009, s.299) 
Vid en tillämpning av diskursanalys krävs dock ett något 
annorlunda förhållningssätt till hanteringen av källor. En vidare 
förklaring till det framförs i avsnittet för källkritik. 
 
Litteratur som har använts i arbetet är böcker och artiklar som 
behandlar och belyser platser som betecknas mellanrum. Som 
tidigare nämnts i avgränsningsavsnittet har dessa platser ingen 
bestämd benämning, vilket har medfört att sökandet efter 
litteratur har gjorts utifrån samtliga ord som kan tänkas ha att 
göra med sådana platser och inte endast utifrån ordet 
'mellanrum'. Syftet med den valda litteraturen är att den ska 
bidra med kunskap kring ämnet och utgöra utgångspunkt för 

empirin i arbetet. Valet av empirin - eller valet av plats - utgår 
från litteraturens olika definitioner av mellanrum. Författare till 
valda böcker, avhandlingar och artiklar är följande: Mattias 
Qviström, Maria Hellström, Monica Sand, Kenny Cupers & 
Markus Miessen, Katarina Saltzman med flera, samt Kristina 
Berglund med flera.  
 
 
Källkritik 
 

Enligt Denscombe (2009) är det vid forskning, aldrig tillåtet att 
acceptera dokumentära källor så som de är. Det är nödvändigt 
att kritiskt förhålla sig till källornas autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och innebörd. (Denscombe, 2009, s.301-302) 
Vilket innebär att det är nödvändigt att kritiskt reflektera över 
dokumentets ursprung, om det är äkta, i vilket syfte 
dokumentets skrevs, vilken social status författaren har och när 
det skrevs. Med andra ord krävs det en kritisk medvetenhet för 
aspekter som kan tänkas ha påverkat det som står skrivet i 
litteraturen.  
 
Diskursanalysen skiljer sig något i förhållande till Denscombes 
syn på utvärdering av källor. Social status hos de som yttrar sig 
blir i ett diskursanalytiskt arbete inte lika väsentligt eller 
intressant. Det huvudsakliga är att materialet - eller de som 
yttrar sig - gör anspråk på att säga något om verkligheten. Det 
innebär att det är möjligt att behandla olika typer av material på 
samma nivå, med samma typ av analytiska redskap. (Börjesson, 
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Palmblad. 2007) Eftersom arbetet rör sig inom en 
diskursanalytisk ram är det nödvändigt med ett förhållningssätt 
som delar diskursanalysens synsätt, vilket då även gäller 
hanteringen av källor. Detta innebär dock inte att källors 
trovärdighet i fråga om representativitet och tolkningsföreträde 
helt ska glömmas bort. Det är ändå nödvändigt att framföra 
medvetenhet kring varifrån källan kommer samt att 
användningen av de valda källorna motiveras.  
 
För att förenkla diskursanalysens syn på hur källor ska hanteras 
skulle det i detta arbete kunna röra sig om olika aktörer och 
människors syn på en plats som i enlighet med litteraturen är 
möjlig att beteckna som mellanrum. En politiker eller arkitekts 
åsikt kring hur platsen ska definieras uppfattas eller anses 
troligtvis som mer trovärdig eller "riktig" i jämförelse med 
exempelvis en hemlös persons definition av platsen. I ett sådant 
exempel skulle det vara mer troligt att politikers eller 
arkitekters diskurs uppfattas som den riktiga och sanna 
verkligheten, vilket leder till att just den diskursen blir den 
dominerande. Syftet med det diskursanalytiska synsättet är här 
att ställa allas svar - eller utsagor - på en likgiltig nivå, oberoende 
av vilken social status den som har yttrat sig om platsen har, för 
att då möjliggöra en analys av svaren med samma typ av 
analytiska redskap. Vilket kan ge möjlighet till att alternativa 
diskurser lyfts fram eller öppnas upp, som i sin tur får en chans 
att konkurrera och ifrågasätta den dominerande diskursen.  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT  
 
I detta kapitel presenteras arbetets forskningsöversikt, för att 
lyfta fram de olika författarnas syn på mellanrum. Som ovan 
nämnts har platser som är möjliga att förklara med begreppet 
'mellanrum' ingen bestämd benämning, vilket visar sig i 
litteraturen. För att belysa fenomen kring mellanrum använder 
sig författarna av olika benämningar såsom: mellanrum, 
skräpmark, tomrum, stadsfrans, stadsrand,  marginal, stadens 
utkant, peri-urbana landskap, efemära landskap, m.m. Det är av 
betydelse att förstå att dessa ord eller begrepp behandlar 
samma typ av plats eller fenomen.  
 
Det offentliga rummet - det traditionella kontra det 
moderna 
 

I boken Spaces of Uncertainty skriver författarna Kenny Cupers 
och Markus Miessen (2002) om hur vårt moderna samhälle har 
fått stadens offentlighet att förändras. De framför hur dagens 
konsumtion, privatisering och massmedia är ett hot mot det 
riktiga offentliga rummet, där den offentliga platsen har förlorat 
sin funktion av att vara en symbol för gemenskap. Det riktiga 
offentliga menar författarna den antika grekiska staden, där 
torget - eller agoran - var den offentliga platsen som 
möjliggjorde diskussion mellan medborgarna och staten. Idag 
har den offentliga platsen till stor del flyttats in till stadens 
köpcenter, varuhus, restauranger, flygplatser och hotell. Dessa 
platser är alla kontrollerade platser, vilka benämns som 

futuristiska världar där det varken finns plats för smuts eller 
människor som inte anses tillhöra kategorierna "vanliga" och 
"normala" människor. Platserna hör ihop med ett 
identitetsskapande som genomsyrar dagens stadsplanering och 
som innebär ett ständigt skapande av identiteter och bilder som 
visar vem som tillhör staden och vem som inte gör det. Dagens 
konsumtionskraft medför en ökad segregation mellan sociala 
klasser i staden och i värsta fall blir den framtida staden en slags 
fästning som helt förbjuder den sociala underklassen. De menar 
att städerna i många västländer har blivit lekplatser för den 
högre sociala klassen, där identiteter skapas för att ge bilder av 
att staden är en plats med offentliga miljöer som garanterar 
både renlighet och säkerhet. Författarna menar att detta är 
konstgjorda identiteter som har ett underliggande och egentligt 
syfte, nämligen att förbättra bilden av staden och därigenom öka 
konsumtionstakten.  
 
Bland stadens kontrollerade platser finns det alltid tomrum som 
av någon anledning har lämnats övergivna eller väntar på en 
framtida stadsutveckling och som för tillfället inte är 
kontrollerade. Arkitekter och planerare har en tendens att se på 
stadens tomrum som helt tomma platser, vilka är i behov av att 
materialiseras med väl definierad arkitektur och bli tilldelade en 
bestämd funktion för att kunna fungera som en plats i samhället. 
Författarna delar inte denna syn och vill istället lyfta fram 
tomrummens potential och kvaliteter och menar att de kan 
innehålla oändligt med möjligheter.  
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För att beskriva dessa platser använder Cupers och Miessen sig 
av ord som: tomrum, icke-plats, mellanrum och marginaler. Med 
marginaler jämför de med marginalen på ett skrivet papper, ett 
tomt utrymme som varken är strukturerat, arrangerat, 
kategoriserat eller identifierat. I stadslandskapet är 
marginalerna dåligt definierade utrymmen utan funktion som 
finns vid sidan av det strukturerade, vid sidan av väl definierade 
objekt. Idag är det de nya funktionella platserna - caféer, affärer, 
biografer - som ger struktur åt staden, platser som underhåller 
konsumenten. Författarna anser att ett offentligt rum kan och 
bör vara ett rum som inte står under ekonomiska krafter och 
som inte är programmerat till att kontrollera dess användare, 
utan ett rum som istället får sin karaktär och användning av dess 
användare. (Ibid. s.105, 107-110)  
 
Marginaler är ofta svårtillgängliga platser som saknar tydliga in- 
och utgångar. Där finns inga stolar att sitta på och ofta finns där 
inte heller några skyddande väggar. Trots det används de till 
synes övergivna platserna. Övergivna industritomter och 
byggnader kan bli hem och gömställen åt människor och 
informella aktiviteter som av någon anledning blivit exkluderade 
från stadens säkra, rena och kontrollerade miljö och som inte 
stämmer överens med stadens bild eller identitet.  Platser som 
är för högljudda, för små eller för svårtillgängliga, tenderar att 
bli platser för dumpning av sopor, platser för gamla skrotbilar, 
eller platser för mer tillfälliga aktiviteter såsom 
konstutställningar eller illegala ravefester. (Ibid. 86, 89) 

Författarna belyser hur marginalens aktiviteter inte passar in i 
de traditionella förväntningarna för hur platser i staden ska 
fungera. Oftast är det platsernas arkitektur, element och starka 
strukturer som är det väsentliga, vilket marginalerna har ett 
motsatsförhållande till, då de inte är skapade och 
karaktäriserade av arkitektur och struktur, utan av dess 
aktiviteter. Marginalen är en dynamisk och ostabil plats, den har 
ingen bestämd funktion, vilket erbjuder en ny typ av mening och 
användning för såväl invånare, besökare och minoritetsgrupper.  
 
Anledningen till att marginalerna betraktas som tomma och 
meningslösa platser har att göra med vårt sätt att se och förstå 
gränser. Med väggar skapar arkitekten en in- och utsida, en 
gräns mellan det funktionella rummet och marginalen. 
Gränserna stängs och insidan bildar en slags kapsel, helt stängd 
mot dess yttre. Det inkapslade och kontrollerade blir framsidan 
och marginalen blir baksidan. På grund av arkitekternas sociala 
position legitimeras deras handlingar, som enligt författarna är 
relaterat till en makt, ett - enligt arkitekten - positivt verktyg i 
skapandet av en bättre värld. Arkitektens arbete är alltid 
fokuserat till ett avgränsat område, vilket lämnar oplanerade 
saker bakom sig. I denna oplanerade marginal förlorar 
arkitekten sin makt. Där finns det ingen som bestämmer och 
kontrollerar platsens funktion, vilket enligt författarna 
karaktäriserar det offentliga rummet såsom det egentligen bör 
vara. Här ges möjlighet till möten med icke-konsumenter, de 
unga, de gamla, de fattiga, de som blivit exkluderade från nutida 
offentliga rum. De menar att marginalen är den sista plats i 
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staden som kan tala om vilka vi egentligen är, en plats där alla 
människor bara kan vara, utan att kontrolleras, det är en plats 
fylld av möjligheter som ifrågasätter vår falska och hopsatta 
värld. (Cupers&Miessen, 2002) 
De ställer sig frågan för hur vi ska hantera vår ständiga önskan 
av att genomföra och fylla igen stadens mellanrum, önskan om 
att byta osäkerhet mot definition, utan att marginalernas till 
synes dolda möjligheter, helt går förlorade. (Ibid. 178)  
 
Utifrån deras bok är det möjligt att tolka att problematiken kring 
mellanrum är relaterat till stadsplanerares behov av att skapa 
väl definierade och kontrollerade platser i staden. I dagens 
samhälle där konsumtion prioriteras högt, läggs stor vikt på 
skapandet av stadens identitet eller bild utåt, som garanterar 
invånare och besökare en säker och ren miljö. För att stärka en 
sådan bild attraheras människor som har möjligheter till 
konsumtion, vilka lockas in i de kontrollerade offentliga 
rummen, som allt mer har blivit centrerade kring konsumtion. 
Människor som inte har råd att konsumera eller som anses vara 
annorlunda gentemot det "vanliga" och "normala", stämmer 
därmed inte överens med stadens identitet och blir således 
exkluderade från de planerade offentliga rummen. Den 
oplanerade och okontrollerade marginalen - eller mellanrummet 
- blir därför ett gömställe för exkluderade människor. En plats 
där vem som helst bara får vara, en fri plats dit människor kan 
gå utan att bli tvingade till att konsumera eller göra och bete sig 
på ett bestämt sätt. 
 

Arkitektens strävan att definiera det odefinierade 
 

För att ge en inblick i arkitekters synsätt för hur mellanrum i 
staden ska behandlas, har Kristina Berglund, John Sjöström och 
Birger Åströms bok Hela staden: från mellanrum till stadsrum 
valts. Författarna är arkitekter med lång yrkeslivserfarenhet och 
har skrivit boken - som egentligen är en slags handbok, riktad 
mot arkitekter och planerare - för att ge goda råd kring hur 
framtida stadsutveckling bör gå till.  
 
För att ett rikt stadsliv ska främjas, är det vid planeringen av 
stadens utveckling, enligt författarna, nödvändigt att förvandla 
de ödsliga mellanrummen till trivsamma stadsrum. För att skapa 
trivsamma stadsrum belyser de vikten av att öka kvaliteten i 
stadens offentliga rum, vilket görs genom att tilldela rummen en 
klar avgränsning och en tydlig funktion. Vackra offentliga rum 
med väl genomtänkta funktioner är en förutsättning för 
stadskvalitet och har stor betydelse för stadens identitet, skriver 
de.  Stadskvalitet relateras här till att staden ska inneha ett 
kulturutbud med restauranger, kaféer, med mera. Det är också 
nödvändigt att det finns en känsla av identitet, rytm och 
intensitet. För att öka tryggheten i offentliga rum förespråkas 
social kontroll som främsta verktygen vid planeringen. 
(Berglund, m.fl. 2004) 
 
Här framgår en tydlig bild av arkitekternas syn - åtminstone de 
tre författarnas - för hur planeringen bör gå till för att en 
"attraktiv och hållbar stad" ska främjas. Det är platser med 
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kontrollerade och planerade funktioner som ger det goda 
stadslivet. Social kontroll är något som eftersträvas och 
oidentifierade ytor är inget som önskas. Vare sig det är medvetet 
eller inte, görs ett tydligt avståndstagande i förhållande till det 
som kännetecknar mellanrum. Det odefinierade bör definieras, 
det icke funktionella bör tilldelas en bestämd funktion, det 
identitetslösa bör få en identitet, det tomma bör fyllas igen.  
Att mellanrum kan innehålla en mängd dolda och positiva 
kvaliteter verkar här vara helt ouppmärksammat.  
 
Motsägelsernas plats  
 

Boken Mellanrummens möjligheter: studier av föränderliga 
landskap - skriven av bland annat Katarina Saltzman, Gabriella 
Olshammar och Mattias Qviström - har uppmärksammat och 
försökt lyfta fram mellanrummens möjligheter.  
Författarna definierar mellanrum som platser i förändring, 
platser som karaktäriseras av att vara ofärdiga och tillfälliga. 
Platser som finns överallt, speciellt i gränszonen mellan stad och 
land. (Saltzman, m.fl. 2009) 
 
Trots att mellanrum ofta uppfattas som övergivna, skräpiga och 
otrygga platser, är de en del av vårt kulturlandskap. 
Benämningen 'kulturlandskap' används för att verkligen 
understryka att människor använder platserna på olika sätt. 
Sättet att se på stadens mellanrum - eller gränsland - präglas av 
normer och termer som oftast tas för givet, att platserna är ett 
ingenmansland utan såväl användning som värde. Vilket till 

största del verkar grunda sig på en bristande kunskap för platser 
som ligger i gränslandet. Myndigheterna har minst kunskap om 
platser som ligger på gränsen mellan stad och land, "det 
märkliga ingenmanslandet". Att det finns en bristande kunskap 
om dessa svårbegripliga platser visar författarna genom att 
belysa avsaknaden av en bestämd benämning. Inom forskning 
används flertalet begrepp, bland annat: impediment (obrukbara 
områden), stadsrand (gränszon mellan stad och land), 
brownfields (övergiven och ofta förorenad industrimark), peri-
urbana landskap (landsbygdsområden med tydlig påverkan från 
staden). (Ibid. s.8, 11) 
 
För att lyfta fram möjligheterna för mellanrum, använder de sig 
av förklaringar som liknar det som tidigare har nämnts, att i vår 
värld som präglas av kontrollerade och rumsliga avgränsningar, 
kan mellanrum erbjuda en undanflykt för det annorlunda och 
oprövade. Mellanrum kan bli en tillfällig frizon för det eller dem 
som inte ges något utrymme på kontrollerade och planerade 
platser i staden och på landet. Med frizon hänvisar författarna 
till Michel Focault, som talar om de obestämda landskapen som 
en rumslig frizon som ställer sig utmanande mot samhällets 
kontroll och ordning. (Ibid. s.12) 
 
Inom planeringen framgår det hur mellanrum uppstår i en 
paradoxal situation. Det moderna stadsbyggnadsidealet präglas 
av att staden ska vara väl planerade och genomtänkt. För att en 
framtida och oväntad stadsutbyggnad - eller utveckling - ska bli 
möjlig, är det nödvändigt med marginaler i staden, vilket innebär 
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att mellanrummens existens - paradoxalt nog - ingår i 
stadsplaneringens ambitioner. Författarna ser detta som 
orsaken till att kommuner, planerare och arkitekter ser på 
mellanrum som en markreserv, en plats i vänteläge i väntan på 
framtida stadsmiljöer.  
Likväl som att mellanrum befinner sig i en paradoxal situation i 
planeringssammanhang, finns det motsägelser i uppfattningen 
av mellanrum som plats. Samtidigt som att de uppfattas som 
innehållslösa, som tomma platser mellan betydelsefulla platser 
och händelser, uppfattas de också som platser laddade av 
betydelsefulla människor och aktiviteter, en dubbelhet som på 
senare år har ökat uppmärksamheten för mellanrummens 
existens inom sammanhang för såväl stadsbyggnad och konst. 
(Saltzman, m.fl. s.12-14, 2009) 
 
Studier av stadsranden 
 

Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, planering och 
förvaltning, har under flera års tid bedrivit forskning om 
landskap som befinner sig i stadsnära områden. Landskap och 
platser som han ofta benämner ligga i 'stadsranden'. Landskap 
som ligger i marginalen eller i gränszonen mellan stad och land. 
Qviström har skrivit flertalet artiklar kring ämnet, av vilka ett 
urval presenteras nedan.  
 
I Qviströms artikel A waste of time? On spatial planning and 
'wastelands' at the city edge of Malmö, framgår det hur platser i 
marginalen länge har förknippats med skräp. Under större delen 

av 1900-talet har stadsranden beskrivits med negativa termer, 
såsom skräpland, icke-plats, impediment eller en plats utanför 
stadens ordning. Ofta har det talats om platser i stadsranden 
som platser täckta med ogräs, lediga tomter i väntan på 
uppskjutna stadsutvecklingsplaner. En icke sammanhängande 
och oregelbunden plats, en plats med rostande ölburkar och 
skräp. Länge har stadsranden ansetts vara ett problem, en 
pinsam bakgård till staden. På senare år har dock forskning lyft 
fram kvaliteter för dessa platser.  
Qviström belyser behovet av ett nytt verktyg inom planeringen, 
som möjliggör en integrering av spontana aspekter i den 
framtida stadsutvecklingen. Det behövs ett nytt sätt att 
analysera platser i stadsranden, ett sätt som får oss att förstå hur 
metaforer som 'skräpmark' påverkar dessa landskap.  
 
Artikeln visar hur nutida landskap i stadsranden ständigt göms 
bakom en grön framtid. Den väntar på att bli förändrad och dess 
nutida existens blir därmed ignorerad. Den specifika platsen i 
artikeln, som ligger i Malmö, har länge representerats som 
grönområde i kommunens översiktsplan. I verkligheten har den 
dock haft en helt annan användning som soptipp. Qviström 
menar att det enklaste sättet att ignorera en plats, är att göra 
den osynlig som framtida grönområde och i en stad som Malmö, 
har bristen på grönområden lösts genom att se in i framtiden. 
Sådana utopiska hanteringar av platser är ett stort problem 
inom planeringen. Det en slöseri av tid att varken använda eller 
erkänna en plats bara för att den antas vara tillfällig eller 
övergående. Han menar att problematiken ligger i planerares 
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sätt att tänka. Planerare hanterar oftast platser utifrån dess 
historiska användning och dess framtida användning. Det som 
finns där mellan - det nutida - blir därför ofta ignorerat. De 
Europeiska planeringslagarna, tillåter inte den flexibilitet som 
krävs för att hantera en tillfällig användning av det nuvarande. 
Istället för att lyfta fram tillfälliga aktiviteter och övergående 
platsers potential, strävar man efter en okänd framtid, där den 
framtida markanvändningen är det som eftersträvas. Detta 
tankesätt är enligt Qviström, ett utopiskt tankesätt som alltid har 
funnits inbäddat i den fysiska planeringen. Ett tankesätt som 
synliggörs i planerarnas visioner för den slutliga formen för 
stadsutvecklingen. Om de tillfälliga mellanrummen inte 
uppmärksammas och undersöks, försvåras förståelsen för dess 
oordnade och blandade aktiviteter, vilka till slut kan gå 
förlorade. (Qviström, 2008) 
 
I artikeln Exploring landscape dynamics at the edge of the city: 
Spatial plans and everyday places at the inner urban fringe of 
Malmö, Sweden, lägger Qviström fokus på hur landskapen i 
stadsranden - i väntan på framtida stadsutveckling - kan 
utveckla nya värden som är kopplade till landskapens tillfälliga 
karaktär. Att landskap i stadsranden länge har ignorerats beror 
enligt Qviström på att det endast har skrivits om landskap som 
finns i planer, på kartor, i juridiska dokument och i offentliga 
handlingar. Platser som har permanenta egenskaper såsom 
byggnader, fysiska gränser, träd, skog. Landskap med 
stadsrandskaraktär har inga aktiviteter som lämnar spår i något 
arkiv och bär ofta på en historia som enbart går att 

uppmärksamma genom ett vardagligt perspektiv och av det som 
sägs i folkmun. Bara för att platsers permanenta och fysiska 
egenskaper är lättare att uppmärksamma, innebär det inte att 
landskap med tillfälliga egenskaper är mindre verkliga. För att 
öka förståelsen för dessa landskap krävs därmed en ökad 
samverkan mellan stadsplaneringen och vardagliga aktiviteter.  
 
Qviström har valt att använda sig av begreppet 'efemära 
landskap' för att lyfta fram de vardagliga aspekterna för dessa 
landskap. Efemär relateras i detta sammanhang till ord som: 
kortlivad, övergående, passerande och tillfällig. Den 
grundläggande egenskap som karaktäriserar 
stadsrandsområden är att de befinner sig i en väntan på framtida 
stadsutveckling. Ofta kan denna väntan kvarstå under väldigt 
lång tid och i vissa fall kan platsernas väntande tillstånd övergå 
till ett permanent tillstånd. Detta sker då en plats - i väntan på en 
framtida förändring - utvecklar nya värden, antingen genom 
människors närvaro och uppskattning av platsen, eller värdefullt 
växt- och djurlivs framväxt, som då anses vara av värde och 
därmed nödvändiga att bevara och skydda, vilket i sin tur 
påverkar den framtida planen för platsen. (Qviström, 2008) 
 
I artikeln Landscapes out of order: studying the inner urban fringe 
beyond the rural - urban divide, skriver Mattias Qviström om hur 
forskning som berör landskap i stadsranden inte belyser 
stadsranden som ett eget landskap. Fokus ligger istället på 
övergången och konflikten mellan stad och land.  
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Områden som ligger i stadsranden har - inom fysisk planering - 
länge betraktats som objekt för förvandling från land till stad 
och att stadsutveckling eller expansion är den bästa 
markanvändningen. Han belyser hur aktiviteter som kopplas till 
staden alltid har företräde i förhållande till aktiviteter på 
landsbygden, vilket ofta resulterar i att stadsrandens enda öde 
är att förvandlas till en plats för bostäder eller industrier.  
Den fysiska planeringen har sedan lång tid tillbaka haft som mål 
att skapa platser med en bestämd användning, ett sätt som 
bestämmer hur människor, saker och aktiviteter ska placeras. 
Det har alltid funnits en ambition om att definiera områden 
utifrån bestämda användningar - antingen som stad eller land, 
som privat eller offentlig, som natur eller kultur. Inget 
mellanting. Detta synsätt skapar ett direkt motsatsförhållande 
till det som karaktäriserar platser i stadsranden. De består ofta 
av en blandning av alla dessa kategorier, de är ofta oordnade, 
okontrollerade och har inte blivit tillskriven en bestämd 
användning.  
 
Inom stadsplaneringen finns ideologiska viljor för att hålla alla 
och allting i ordning. Detta medför att aktiviteter som 
exempelvis graffiti - vilken är en ofta förekommande aktivitet på 
platser i stadsranden - anses som ett problem och som en icke 
lämplig aktivitet. Resultatet av ett sådant ideal leder till att 
stadens planerade stadsrum exkluderar aktiviteter som anses 
underliga och inte anses passa in. Enligt Qviström stärks den 
separerade behandlingen av ordnade respektive ordnade platser 
i staden genom de administrativa enheter och den lagstiftning 

som finns och menar att i Sverige är gapet mellan hur stad och 
land behandlas särskilt framträdande.  
Ett planerade mot framsteg för platser är en del av det moderna 
samhället och därmed ett oundvikligt kännetecken för både stad 
och land. Även i denna artikel framför Qviström situationen 
kring planerandet mot den okända framtiden och hur platser 
ofta tilldelas "vita områden" på kartan, som berättar om en 
väntan för framtida utveckling. I väntan på en framtida ordning 
försvinner platsens ordning och gränser mellan land och stad, 
mellan kultur och natur, mellan insida och utsida, löses upp och 
istället utvecklas nya typer av ordningar och aktiviteter. 
Qviström belyser sönderfallet av gränser mellan olika kategorier 
som en möjlighet till att ifrågasätta den vanliga ordningen och gå 
bortom lagstiftning, en möjlighet till att agera utan kontroll och 
en möjlighet till att utföra aktiviteter som inte tillåts någon 
annanstans. (Qviström, 2007) 
 
Aktivering av mellanrum 
 

För att belysa mellanrumsaspekten ur ett konstnärligt 
perspektiv har Monica Sands avhandling Konsten att gunga: 
experiment som aktiverar mellanrum, valts. Syftet med 
avhandlingen är att med hjälp av konstnärlig forskning 
möjliggöra en förståelse för hur mellanrum fungerar. Enligt Sand 
är det endast möjligt att förstå mellanrummens rumsliga, 
tidsmässiga och teoretiska dimensioner samt dess gömda 
potential, när dem aktiveras genom rytmiska processer.  
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Mellanrum är använt och bebott av hemlösa människor, sopor, 
graffiti, och annan konst, som motsäger stadens planerade 
funktion. Mellanrummets motsägelsefulla karaktär är både 
problematisk och önskvärd. Samtidigt som det saknar en 
identitet, saknar form, en natur, är det ändå ett rum som tillåter 
att man bara är, som underlättar och tillåter alla identiteter. 
Sand menar att svårigheten med att förstå mellanrummens 
existens och funktion är kopplat med att det aldrig kan få en 
slutlig definition, då det ständigt flyr ifrån sin identitet. Istället 
måste mellanrum förstås som en rytmisk process. Det är ett 
dynamiskt rum som måste definieras på plats, från ett 
platsbundet perspektiv och inte från en yttre position. (Sand, 
2008) 
 
I avhandlingen framför hon ett av sina konstnärsprojekt: en 
gunga hängandes under en bro. Mellanrummet mellan bron och 
marken uppfattas först som en tomhet utan funktion och 
användning. När en dansös började gunga på gungan, 
aktiverades mellanrummet genom en rytmisk process. När detta 
observerades, fick mellanrummet både funktion och 
användning. Mellanrummet ändrades från att enbart utgöra ett 
avstånd till ett rum där nya situationer uppstår. När mellanrum 
aktiveras, aktiveras ett rum som annars uppfattas som passivt, 
och potentiella kombinationer och relationer skapas. Till 
skillnad från bron, lämnar gungan och dess aktiverande process 
inga permanenta spår på platsen. (Ibid.)  
 

Utifrån gungprojektets aktivering av mellanrum blir det möjligt 
att få förståelse för varför både mellanrum och dess aktiviteter 
sällan uppmärksammas. Mellanrum som plats uppfattas ofta 
som ett tomt avstånd mellan fasta och materialiserade objekt i 
staden och dess tillfälliga aktiviteter lämnar sällan några 
permanenta spår efter sig. Monica Sand belyser svårigheten med 
att definiera rum, upplevelser eller begrepp för mellanrum vid 
sidan av de rytmiska processer som utspelas där. Det är genom 
de tillfälliga och rytmiska processerna - eller aktiviteterna - som 
mellanrum får sin definition.  
 
I artikeln Att stjäla en plats, beskriver Maria Hellström (2006) en 
annan typ av aktivering av mellanrum. Hon beskriver hur ett 
stycke skräpmark aktiverades genom att någon placerade dit en 
röd stuga. En handling som aktiverade - och därmed förändrade 
- det offentliga rummet. Hellström skiljer på att ges en plats, att 
ta plats och att aktivera en plats. Att ta, eller "stjäla" en plats, är 
en medveten osäkring av principen för det offentliga. När en 
plats aktiveras, synliggörs dess möjlighet till förändring och 
öppenhet. För att sätta platstagandet i ett bredare perspektiv 
görs en jämförelse med fristaden Christiania. Där aktiverades 
gränsen mellan rumslig ordning och konstnärligt agerande. 
Christianias ockupanter ser inte dem själva som platstjuvar, de 
ser det som ett befriande av en marginaliserad plats. Det enda 
sätt för individen att inte bli underkastad en förutbestämd logik 
för platsen. Ett agerande som är kopplat till frågan om vem som 
har rätt till marken; ägaren eller användaren. Christianias 
platstagande gör det möjligt att ifrågasätta grunderna för 
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offentlighetens grunder och utmanar därmed tanken kring att 
alla individer och var sak har en given plats. I artikeln beskrivs 
platsstölden av Christiania som ett kollektivt beslagtagande av 
ett urbant mellanrum, som riktar kritik mot arkitekturen och 
stadsplaneringens principer för det offentliga rummet där dess 
användare blir underkastade den ordnade och kontrollerade 
arkitekturen. En kritik som förespråkar en mer öppen och 
inkluderande offentlighet som tillåter att dess användare känner 
sig direkt deltagande i rumsliga, kulturella och sociala processer.  
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4. EMPIRI 
 

Inledning och motivering 
 

För att kunna besvara och diskutera arbetets frågeställning: ifall 
det går att urskilja olika diskurser om mellanrum, hur de i 
sådana fall förhåller sig till varandra och vad det kan innebära 
för förståelsen för platser som är möjliga att definiera som 
mellanrum - har en plats som grundar sig utifrån litteraturens 
definitioner av mellanrum, valts. För att möjliggöra för 
diskursanalys, har fokus lagts på en plats vars existens har varit 
och är omdebatterad. En plats som beskrivs på olika sätt och 
som präglas av flera konkurrerande diskurser och som därmed 
är möjlig att definiera som en konfliktpunkt. 
 
Platsen ligger i Malmö och är en del av kvarteret Brännaren i 
området Norra Sorgenfri. I folkmun är platsen mer känd som 
"Stäppen". Platsen är en del av Malmö kommuns 
stadsutvecklingsplaner för Norra Sorgenfri och behandlas i 
kommunens detaljplan med benämningen 'Detaljplan 5054'. 
Området ingår i den zon som enligt kommunens översiktsplan 
2005 ska utvecklas till ett område med innerstadskaraktär. Ur 
kommunens planprogram framgår det hur projektet för Norra 
Sorgenfri drivs sedan 2005 med syfte att utveckla Malmös äldsta 
industriområde till en socialt och fysiskt integrerad stadsdel 
med tät kvartersstruktur med blandad bebyggelse. En stadsdel 
som så småningom ska bilda en länk mellan centrala och östra 
Malmö och därmed bli en del av innerstaden. (Malmö's 

planprogram för Norra Sorgenfri) Se bilden nedan för Stäppens 
lokalisering och avgränsning i förhållande till kommunens 
planförslag för Norra Sorgenfri. 
 
 

 
Foto (sett från öst): Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret,  

Norra Sorgenfri Planprogram, s. 53 
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I Malmö kommuns plandokument beskrivs platsen bestå av en 
avriven fastighet och av en växtlighet av ruderatkaraktär. De 
avrivna fastigheterna anses vara så pass förfallna att deras 
bevarandevärden vid utvecklingen av platsen är mycket 
begränsade. Ruderatmark definieras enligt NE som skräpmark, 
mark i närhet av bebyggelse såsom avstjälpningsplatser, gator, 
hamnar och bangårdar. (Nationalencyklopedin. 2013) 
 
 
 
 

 
Stäppen, foto: Daniel Månsson 

I flertalet tidningsartiklar och bloggar på internet går det att läsa 
om platsen. Grunddragen för hur platsen beskrivs är att det är 
en ödetomt, en övergiven industritomt och ett gränsland mellan 
innerstad och ytterområde och mellan natur och kultur. En plats 
som beskrivs med termer som exempelvis ogräs, krossat glas, 
sopor och graffiti. Det framgår att ödetomten under många år 
har varit en frizon för hemlösa människor som bott där i tält och 
husvagnar, men som flertalet gånger har blivit bortkörda från 
platsen.  
Norra Sorgenfri - där platsen ligger - beskrivs även som ett 
område som rymmer ett stort antal konstnärer, kreativa uttryck 
och en stor kulturell rikedom, en aspekt som ofta krockar med 
planerarnas visioner. Kvarteret Brännaren beskrivs som en plats 
där det vuxit fram en spontan scen för urbana uttryck. Bland 
annat så har ett gäng ungdomar byggt en skateboardpark där. De 
beskriver platsen och sin skateboardpark som sitt vardagsrum 
och som en mer organisk och fri miljö än de skateboardparker 
som kommunen anlagt.  
 
Utifrån de olika beskrivningarna av platsen som framstår, är det 
möjligt att göra liknelser med hur forskningsöversikten 
definierar, beskriver och tolkar mellanrum. Detta styrker 
motiveringen för att just Stäppen har valts som plats i arbetets 
empiri. Att platsen beskrivs på olika sätt, signalerar att det finns 
flera konkurrerande diskurser som på olika sätt definierar 
vilken typ av plats Stäppen är. Platsen är därmed möjlig att 
betrakta som en konfliktpunkt, vilket möjliggör för 
diskursanalys.  
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Platsens historik  
 

I detaljplanen för kvarteret Brännaren, skrivs det att området 
som idag utgörs av stadens äldsta industriområde - Norra 
Sorgenfri, var en del av stadens betesmarker fram till 1800-talet. 
I slutet av 1800-talet anlades flertalet industrier och Norra 
Sorgenfri blev industriområde. Under den tiden ägde staden 
stora delar av området, vilket blev en bidragande faktor till att 
flertalet allmänna verksamheter etablerades istället för att det 
byggdes med tät kvartersstad såsom det gjordes i andra 
områden som ligger lika centralt som Norra Sorgenfri. I 
kvarteret Brännarens västra del - med fastighetsbeteckning 
Brännaren 19 - startades verksamheten Malmö oljeslageri år 
1898, vilken var Norra Sorgenfris första etablerade fabrik. 1906 
utvidgades fabriken från att enbart tillverka olja till att även 
tillverka såpa, tvål med mera. Verksamhetens äldsta byggnader 
revs på 1990-talet. Byggnaden från 1938 finns fortfarande kvar 
idag och innehåller konstnärsateljéer och galleri. I Brännarens 
östra del - med fastighetsbeteckning Brännaren 2 - startades 
1910, AB Alfred Benzons fabrik, en grossistfirma som tillverkade 
kemisk-tekniska produkter för olika slags färger, syror med 
mera. Med undantag från en kontorsbyggnad i rött tegel som 
står kvar idag, revs fabriken på 1990-talet.  (Malmö 
Stadsbyggnadskontor) Sedan dess verkar platsen ha stått 
övergiven i väntan på en framtida utveckling. En utveckling som 
innebär en omvandling till en bebyggelse med bostäder och 
verksamheter som kommunen nu arbetar med.  

Ur kommunens perspektiv 
 

I Malmös planprogram för omvandlingen av Norra Sorgenfri 
beskrivs områdets centrala läge, dess potential som länk mellan 
centrala och östra Malmö samt sin karaktär och sin storlek, som 
fantastiska utvecklingsmöjligheter. Enligt Malmö stad är det av 
betydelse för hela stadens utveckling att området utvecklas till 
en kvartersstad med en blandad bebyggelse, vilket är kopplat till 
ambitionen att förtäta den befintliga staden. Bebyggelsen 
kommer bestå av småskaliga bostadsfastigheter med tre till fyra 
våningar där bottenvåningar ska innehålla verksamheter som 
ska bidra till ett rikt offentligt liv, exempelvis caféer och butiker. 
Kommunen framför vikten av att många aktörer involveras och 
deltar i dialogen för omvandlingsprocessen. Med aktörer menar 
de fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och enskilda 
intressenter. Kommunen har ambitioner att utveckla området 
till en stadsmiljö som lockar människor från hela staden. 
Grundtankarna för hur stadsbyggandet ska gå till - vilket också 
benämns som centrala faktorer för att området ska nå framgång 
- är att olika former av samverkansformer utvecklas samt att 
förutsättningar för planering och genomföranden skapas så att 
det blir attraktivt att investera i området. (Malmö 
Stadsbyggnadskontor. 2008) 
 
Kommunen beskriver Norra Sorgenfri som ett område där de 
boende i staden rör sig på främst dagtid. För att återbefolka de 
offentliga rummen är strategin att skapa en intressant och 
levande stadsmiljö med spännande och inbjudande gator och 
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platser. För att de allmänna platserna inte ska upplevas som 
otrygga och obefolkade ska byggnader och innergårdar utformas 
på ett inbjudande sätt. Innergårdarna föreslås dock få en mer 
privat prägel åt de boende och det offentliga livet för 
allmänheten ska främst ske intill byggnadernas fasader ut mot 
gator och på torg. (Ibid. s. 20, 22, 38) 
 
Karaktärsmässigt vill kommunen uppnå en omvandling från ett 
monofunktionellt industriområde till en sektorsblandad stadsdel 
med stor mångfald. En mångfald med hög variationsrikedom 
som gör det intressant för människor med olika livsstil att bo i 
området. En variation av bostädernas karaktär, storlek och 
upplåtelseformer ska göra området attraktivt för både hushåll 
som bor ensamma och i familjer, för unga och för gamla. 
Upplåtelseformen föreslås bestå av minst tjugo procent 
hyresrätter av fastighetens totala bostadsarea. (Ibid. s.11, 37) 
 
Angående områdets identitet så beskriver de områdets historia  
som identitetsskapande och därmed värdefullt att bevara vid 
utvecklingen. Idag präglas området av dess användare såsom 
olika företag och flertalet verksamma konstnärer. Speciellt ett 
område - det som i folkmun benämns som "Stäppen" och som 
också är den plats som detta arbete fokuserar på - har visats 
vara attraktivt för konstnärer och ungdomar. En grupp 
ungdomar som byggde en skateboardramp där gav positiv 
uppmärksamhet åt hela området. Kommunen menar att de 
kreativa verksamheter som finns i området, skapar 
attraktionspunkter och påverkar områdets image och 

attraktivitet i positiv riktning åt den framtida boende- och 
verksamhetsmiljö som ska utvecklas. Liknande spontana 
attraktionspunkter som får positiv uppmärksamhet från 
allmänheten bör stödjas och få plats även i stadsmiljön som 
området ska utvecklas till i framtiden. Områdets kreativitet 
verkar även påverka kommunens planer för hur bostäderna kan 
se ut. "De gamla industrimiljöerna gör området inressant för den 
som letar efter en bostad med något extra", skriver de och 
hänvisar till boendeformen Loft living, ett uttryck som skapades 
i 1980-talets New York där gamla övergivna industribyggnader 
användes till konstutställningar och andra kreativa uttryck, som 
senare byggdes om till trendiga loftbostäder. (Ibid. s.13, 18) 
 
För att ta vara på temporära och kreativa aktiviteter, har en 
kulturkarta för Norra Sorgenfri tagits fram på uppdrag av ISU, 
Institutet för hållbar stadsutveckling. Enligt Malmös hemsida är 
målet med kulturkartan att skapa en levande stadsdel som 
karaktäriseras av delaktighet, gemenskap, tillåtande och 
tillgänglighet. Den ska fungera som ett underlättande material 
för kulturarrangörer som önskar att genomföra temporära 
aktiviteter på platser inom området. Den så kallade Ödetomten - 
eller Stäppen - kan användas som utställningsyta i det fria, 
skriver de. Dock så har Malmö stad rätt till att neka aktiviteter 
eller arrangemang som inte anses ligga i linje med den vision 
som finns för området. (Malmö stad) 
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Kvarteret Brännarens utveckling.  
(Norra Sorgenfri Planprogram, s. 53, 2008) 

 
Bilden ovan illustrerar kommunens tänkta utveckling för 
kvarteret Brännaren och Stäppen. Den grundläggande strategin 
är att största delen av platsen är yta avsatt för 
kvartersutveckling. En yta runt det röda tegelhuset från Benzons 
fabrik - som kommer att bevaras - är avsatt som gata eller 
allmän plats och kommer antagligen utvecklas till ett torg. Detta 
eftersom platsen runt den byggnaden anses vara en av områdets 
viktigaste centrala platser. (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008. 
s. 53)  

Ur andras perspektiv 
 

Nedan presenteras hur platsen beskrivs utifrån andra perspektiv 
än kommunens. Stäppens aktiviteter och framtida 
omvandlingsplaner har nämnts i flertalet artiklar och bloggar på 
internet, vilka några av dem presenteras nedan.  
 
I en artikel har skribenterna på tidningen Sydsvenskans 
kulturavdelning rört sig genom områden som de definierar som 
stadens gränsland. Kvarteret Brännaren och den stora 
ödetomten i Norra Sorgenfri, beskriver de som en plats mer 
känd som "Stäppen" i den moderna Malmömytologin. En plats 
som karaktäriseras av ogräs och krossat glas. På platsen finner 
de klotter och en skateboardruin. "Stäppen är som gjord för 
kulten av övergivna platser. Men där det finns övergivna platser 
finns också övergivna människor", skriver de och förklarar att 
platsen brukar vara ett tillhåll för hemlösa människor. De 
beskriver hur platsen ligger i ett område som på många 
avseenden är ett gränsland. Ett gränsland mellan inner- och 
ytterstad, mellan medelklass- och problemområde, mellan fin- 
och fulmalmö, mellan den gamla industristaden och den nya 
kulturstaden.  
I gränslandet befinner sig de riktiga kulturmänniskorna, helst i 
en sliten gammal byggnad i ett utkantsområde som ännu inte 
har upptäckts av vare sig mäklare eller butikskedjor. Att sådana 
områden upptäcks och utvecklas till attraktiva och kulturella 
bostadsområden är ett välkänt fenomen, menar de. När 
stadsplanerarna inte har möjlighet att exploatera områden med 
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havsutsikt, satsar de på kulturen och de kulturella människorna 
får då förflytta sig till ett nytt gränsland. (Svensson. 2010) Detta 
är ett fenomen som är möjligt att likna med kommunens visioner 
för hur områdets framtida bebyggelse kan se ut. Där de - som 
ovan nämnt - hänvisar till 1980-talets Loft Living i New York.  
 
I artikeln De blåste nytt liv i den döda platsen, intervjuas en man 
som tillsammans med ett gäng ungdomar byggt en 
skateboardpark på Stäppen. Han beskriver hur byggnationen har 
förvandlat platsens oanvända mark till en social mötesplats och 
förklarar att namnet "Stäppen" är självklart då Malmös 
ödetomter är stadens stäppmarker. Ett landskap där natur 
möter kultur. Stäppen är en mer organisk och föränderlig plats 
som erbjuder något mer än de skateboardparker kommunen 
anlagt, vilka anses som alltför tillrättalagda. Stäppen däremot, 
benämner de som sitt egna vardagsrum. Största skillnaden 
mellan ungdomarnas och kommunens skateboardparker är att 
kommunens är permanenta, deras är tillfälliga.  
En dag kommer det byggas bostäder på platsen och då 
försvinner skateboardparken, tillsammans med ungdomarna.  
Att deras mötesplats kommer gå förlorad verkar dock inte 
upplevas som något negativt. Det är bara att acceptera, säger han 
och menar att de istället njuter mer av platsen eftersom varje 
dag kan vara den sista. Han beskriver även att Stäppen redan var 
befolkad av hemlösa människor när de kom dit. Ungdomarna 
som byggde skateboardparken frågade markägaren om tillåtelse, 
vilket de fick. De hemlösa tvingades dock bort.  

Artikelns skribent beskriver kvarteret Brännaren som en plats, 
karaktäriserad av otämjd växtlighet bland rivningsmassorna 
som får platsen att likna ett ingenmansland. Ungdomarna har 
inte bara byggt en egen skateboardpark, utan även skapat en 
levande miljö på en annars död plats. (Blomberg & Gyllenpistol. 
2010) 
 
 

 
Stäppens skateboardpark, foto: Daniel Månsson 
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Med koppling till ungdomarnas skateboardpark finns en artikel 
där en stadsplanerare i staden intervjuas. Hon anser att 
människor ska få göra de offentliga platserna till sina egna, det 
finns dock gränser för vad som anses vara tillåtet. För att uppnå 
en levande och varierad stad är det av betydelse att invånarna 
har en känsla av att de offentliga rummen är fria att använda 
som de själva vill, vilket aktiverar dem och deras personlighet 
sätter sin prägel på stadslivet. Gränsen mellan vad som bör 
tillåtas och inte, är svår att dra, säger hon. Vad som betraktas 
som attraktivt, varierar mellan olika sorters människor. För att 
planerare ska få förståelse för invånarnas intressen är det viktigt 
att vara uppmärksam och lyfta blicken från ritbordet då och då.  
Det är när människor vistas på och använder en plats på ett 
informellt och spontant vis, som det sociala livet uppstår och 
menar att bara för att en plats designas till exempelvis ett torg, 
är det ändå platsens användare som ger definition åt platsen.  
Hon anser att skateboardparken på Stäppen är ett positivt 
exempel på hur en plats kan användas och menar att 
ungdomarna sätter sin personliga prägel på ödetomten. 
(Gyllenpistol. 2010)                                    
                                  
I artikeln De hemlösa körs bort från ödetomt, beskrivs det hur de 
hemlösa - som under många år har bott på Stäppen - körs bort av 
fastighetsägarna. Ödetomten ska "städas upp" och de hemlösa 
blir återigen bortkörda. Med försök att lyfta fram de hemlösas 
bild av situationen, har en kvinna - som själv varit hemlös och 
som känner en del av människorna - intervjuats. Hon 
ifrågasätter myndigheternas val att inte låta dem bo kvar och 

misstänker att de är rädda för att det ska bli ett nytt Christiania. 
Bland platsens vilt växande natur finns husvagnar och sopor. 
Förut var det inte så smutsigt på platsen, det var en frizon för 
hemlösa människor, men eftersom de gång på gång blir 
bortkörda från sitt hem, orkar de inte längre bry sig, beskriver 
hon. (Juric. 2005) Att platsen skulle bli ett nytt Christiania, skulle 
kunna innebära att de hemlösa ockuperar platsen och 
kommunen eller fastighetsägarna kan få svårigheter - eller till 
och med bli tvingade - att överge sin makt och kontroll för 
platsen.  
 
En miljöinspektör på miljökontoret menar att de hemlösa lockar 
till sig råttor och de har fått platsen att börja brinna vid flera 
tillfällen. Han framför även att fastigheten är en 
exploateringsfastighet som ska säljas, vilket verkar vara den 
underliggande orsaken till att området måste "städas upp". Om 
området inte städas upp, framgår det att ärendet kan gå vidare 
till miljönämnden, vilka då har rätt att hota fastighetsägarna 
med vite.  (Ibid.) 
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Ett krypin för en hemlös? foto: Daniel Månsson 

 
I en artikel i SkånesFria diskuteras utvecklingsplanerna för 
Norra Sorgenfri och skribenten ifrågasätter antalet hyresrätter 
som är avsatta för området. Som tidigare nämnt har kommunen 
avsatt tjugo procent av den totala bostadsytan till hyresrätter, en 
andel som anses vara alldeles för låg. Efterfrågan på hyresrätter 
har ökat i samband med att staden förändras till högskolestad. I 
artikeln ställs frågor kring andelen hyresrätter till 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande - som även är kommunal- 
råd för boende och infrastruktur - som svarar med att 
kommunen inte kan göra något åt saken om en privat 

fastighetsägare inte vill bygga hyresrätter. Kvarteret Brännaren - 
där Stäppen ligger - ägs av ett fastighetsbolag som framför att de 
endast kommer att bygga bostadsrätter på sin tomt. De tycker 
synd om ungdomar som inte har råd till dyra bostäder och 
menar att de vill kunna bygga för alla, men att det i dagsläget är 
för dyrt att bygga bostäder för att det ska bli möjligt. (Brkic. 
2011) 
 
I artikeln Tomma tomter ska få nytt liv skrivs det om Norra 
Sorgenfris förändring från ingenmansland till ett område med 
bostäder, affärer och gröna parker. Den allmänna uppfattningen 
av Norra Sorgenfri verkar vara att det är ett ödekvarter med 
tomma, eländiga fabriker och skribenten använder sig av ord 
som: öde, tomt och risigt, för att karaktärisera området.   
 Jörgen Andersson - som har följt utvecklingen av Norra 
Sorgenfri under många år och som står bakom bloggen 
norrasorgenfri.blogspot.se - intervjuas. Han anser att det inte har 
hänt speciellt mycket i området sedan 2004, då kommunen 
"började drömma om sin nya stadsdel". Ytterligare någon fabrik 
har rivits och en planerad park har försvunnit då ett 
läkemedelsföretag byggt ut sin fabrik. På platsen med den 
inofficiella skateboardparken - vilket tolkas som Stäppen - 
berättar han att det även finns ett kafé och ett galleri. (Pedersen. 
2012) 
 
Efter att ha besökt Jörgen Anderssons blogg om Norra Sorgenfri 
ges en klar uppfattning om ett brinnande intresse för området. 
Bloggen har varit aktivt bedrivits sedan 2009 och flertalet inlägg 
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har skrivits om områdets historia, nutida situation och framtida 
utveckling. I ett inlägg skrivs det om planprocessen för området, 
där det lyfts fram en tydlig skillnad mellan planprocessen för 
Norra Sorgenfri i jämförelse med områden som präglas av en 
högre andel höginkomsttagare. I Norra Sorgenfri finns inte 
människor som vanligtvis involveras i planprocesser och 
därmed inga boende att samarbeta med för att lösa problem och 
utveckla möjligheter. Istället blir det fastighetsägare och olika 
förvaltningar som styr planprocessen. Enligt kommunens vision 
för området ska processen ske på ett organiskt sätt där berörda 
parter ska involveras, vilket han menar är något som enbart ser 
bra ut på pappret.  
I samma inlägg nämns kvarteret Brännaren och dess kreativa 
aktiviteter. Den tidigare nämnda skateparken och olika 
konstutställningar är exempel på vad han menar är ett slags 
"placemaking" - en strategi som kommunen använder sig av för 
att ta vara på och ge betydelse åt en plats, för att göra den 
levande och hållbar. (Andersson) 
 
De konstprojekt eller utställningar som ägt rum på Stäppen - och 
som även har uppmärksammats i tidningarna Sydsvenskan och 
Metro - är stenhuggaren Noels skulptur och Lisa Renvalls 
projekt "Loft living - En etta på Stäppen".  
Stenhuggaren Noel har använt Stäppen som arbetsplats och 
använt sig av material från platsen eftersom han varken haft 
kontakter eller pengar till egen lokal och eget material. 
(Andersson. 2011) Konstnären Lisa Renvall byggde ett loft på 
Stäppen av material som hon hämtat från kvarteret. Tanken med 

utställningen är att hennes verk, placerat på ödetomten, ska 
kommunicera kring hur vi bor och konsumerar. (Ibid. 2012) 
 
 
 
 
 
 

 
Del av Stäppens graffiti och möjligtvis spår av Noels skulptur?  

foto: Daniel Månsson 
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På bloggen beskrivs också ett slags motsatsförhållande för Norra 
Sorgenfri. På en socioekonomisk karta - som Sydsvenskan har 
framställt efter hushållens årsinkomst - framstår området som 
en vit fläck, omgiven av andra fattiga områden. Området är i 
verkligheten långt ifrån en vit och tom yta, det är snarare fullt av 
förväntningar och kulturella rikedomar, vilka är aspekter som 
sällan fastnar på en karta. Även här görs ett ifrågasättande mot 
uppdelningen av hyres- respektive bostadsrätter med 
förklaringen att den höga andelen bostadsrätter kommer 
attrahera medelklassen som målgrupp istället för dem som bor 
och använder området idag. (Ibid.)  
 
 
 

 
Stadens stäppmark? foto: Daniel Månsson 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
 

Upplägg 
 

Analysens upplägg är grundat utifrån arbetets frågeställning: 
 Om det går att urskilja olika diskurser om mellanrum. 
 Hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra och vad 

det kan innebära för förståelsen av mellanrum.  
 

Analysen har därmed delats upp i tre olika steg: 
 Utifrån analysen av arbetets empiriska material försöka 

urskilja olika diskurser för den valda platsen, översätta det 
empiriska materialet till det diskursteoretiska språket samt 
identifiera vilka moment (uttalanden eller utsagor) som 
grupperas kring nodalpunkten (det centrala momentet) i 
respektive diskurs.  

 Analysera och framföra hur de olika diskurserna förhåller sig 
till varandra. Urskilja vilken diskurs som är den mest 
dominerande och vilken möjlighet de andra diskurserna har 
att konkurrera och därmed ifrågasätta den. Vilket enligt det 
diskursteoretiska språket innebär vilken möjlighet de olika 
diskursernas moment har att artikulera med varandra och 
därigenom få betydelse.  

 Framföra vad analysens resultat kan innebära för förståelsen 
av platser som är möjliga att beteckna som mellanrum, vilket 
utgör kapitlets resultatdel. 

De olika diskurserna 
 

Utifrån analysen av arbetets empiriska material har det varit 
möjligt att urskilja tre olika diskurser för den valda platsen. De 
tre olika diskurserna representeras av tre olika typer av aktörer 
eller människor, som på olika sätt definierar, tolkar och 
beskriver platsen. I samtliga diskurser har det varit möjligt att 
identifiera flertalet moment (uttalanden eller utsagor) som har 
använts för att definiera och beskriva platsen, samt en 
nodalpunkt, vilken är diskursens mest centrala moment och som 
de andra momenten är grupperade kring.  
 
De tre diskurserna är följande: 
 Kommunen och planerarnas diskurs 
 De hemlösas diskurs 
 De kreativa och kulturellas diskurs 

 
För att beskriva hur urskiljandet av de tre diskurserna har gått 
till, har beskrivningen av diskurserna delats upp i tre olika delar, 
vilka presenteras nedan. I respektive beskrivning presenteras 
den specifika diskursens moment och nodalpunkt. Moment och 
nodalpunkt har identifierats utifrån ord eller uttalanden - vilka 
har betraktats som utsagor - och som i den specifika diskursen 
har använts för att beskriva vad den valda platsen - Stäppen - är 
för typ av plats. Nodalpunkt har således identifierats utifrån det 
moment som har ansetts vara det mest centrala. Vid 
översättningen från det empiriska materialet till det 
diskursteoretiska språket, användes beteckningar och begrepp 
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från Jørgensen och Phillips bok: Diskursanalys: som teori och 
metod (2000) tillsammans med Anders Ringnérs illustration och 
modell för Termer inom diskursteori, vilka återfinns i arbetets 
metod- och teorikapitel. I beskrivningen nedan presenteras 
moment med beteckningen (x). 
 
Kommunen och planerarnas diskurs 
 

Nodalpunkt: stadsutvecklingsområde som ska omvandlas från 
mellanrum till stadsrum 
 

 x: potential länk mellan centrala och östra Malmö 
 x: områdets karaktär och storlek innebär fantastiska 

utvecklingsmöjligheter 
 x: en plats som ska omvandlas från ett monofunktionellt 

industriområde till en sektorsblandad stadsdel med stor 
mångfald 

 x: en plats med avrivna fastigheter och växtlighet av 
ruderatkaraktär (ruderatmark definieras enligt NE som 
skräpmark) 

 x: områdets historia är identitetsskapande - och därmed 
värt att bevara vid omvandlingen 

 x: yta avsatt för kvartersutveckling  
 x: otryggt  

(med hänvisning till kommunens beskrivning av att de 
boende i staden endast under dagtid passerar området där 
Stäppen ligger och att en omvandling ska ske så att de 

allmänna platserna inte upplevs som obefolkade och 
otrygga) 

 x: ett område som idag präglas av sina användare  
(med användare menar kommunen främst företag, 
konstnärer och ungdomar) 

 x: en plats med temporära och kreativa aktiviteter  
 x: en plats som är attraktiv för konstnärer och ungdomar 

(med hänvisning till kommunens beskrivning av att 
kreativa verksamheter som uppfattas som positiva av 
allmänheten och som går i linje med visionen, bör stödjas 
även i framtiden. Detta eftersom det anses påverka 
områdets image och attraktivitet i positiv riktning. Vilka 
aktiviteter och verksamheter som ska tillåtas regleras i 
kommunens kulturkarta) 

 x: en vit och tom yta på kartan 
(med hänvisning till hur området framställs på 
socioekonomiska kartan) 
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De hemlösas diskurs 
 

Nodalpunkt: mellanrum som frizon och hem för hemlösa 
människor 
 

 x: frizon 
 x: hem 
 x: tillhåll för hemlösa människor under flera år 
 x: husvagnar och tält 
 x: sopor 
 x: ett förbjudet hem  

(med hänvisning till att de hemlösa flera gånger blivit                            
bortkörda från platsen) 

 

De kreativa och kulturellas diskurs 
 

Nodalpunkt: mellanrum som plats för kreativa och kulturella 
uttryck 
 

 x: skateboardpark 
 x: social mötesplats 
 x: vardagsrum 
 x: ett landskap där natur möter kultur  
 x: en organisk och föränderlig plats 
 x: en plats som erbjuder något mer än kommunens 

anlagda skateboardparker 
 x: en tillfällig plats  

(med hänvisning till ungdomarna som byggt 
skateboardparken, som framför sin medvetenhet för att 
deras plats kommer gå förlorad, vilket till viss del verkar 
vara positivt då de menar att de njuter mer av varje dag 
då) 

 x: plats för konstprojekt och utställningar 
 x: arbetsplats 

(med hänvisning till hur stenskulptören Noel talar om 
platsen som sin arbetsplats) 

 x: stadens gränsland 
(med hänvisning till skribenterna på Sydsvenskans 
kulturavdelning uttalar sig: "Ett gränsland mellan fin- och 
fulmalmö, mellan gamla industristaden och nya 
kulturstaden") 

 x: ett hem för kulturella människor  
(tills mäklare och butikskedjor upptäcker platsen) 

 x: stor ödetomt 
 x: grafitti, klotter 
 x: en plats som karaktäriseras av ogräs och glas 
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Diskursernas förhållande till varandra 
 
Den dominerande diskursen 
 

Eftersom den valda platsen är ett stadsutvecklingsområde och 
har en förutbestämd framtid som kvartersområde, besitter 
kommunen och planerarna en större makt att definiera platsens 
verklighet, i förhållande till både de hemlösa och de kreativa och 
kulturella människorna. Därmed betraktas kommunen och 
planerarnas diskurs som den dominerande diskursen.  Eftersom 
de har rätt till att bestämma och påverka platsens utveckling, 
har de också störst makt att framföra sin definition av platsen. 
Deras sociala position möjliggör ett framförande av sin 
definition av platsen i offentliga handlingar, plandokument, och 
liknande. Vilket bidrar till att deras diskurs har större 
sannolikhet att accepteras av allmänheten och därmed uppfattas 
som mer "riktig" och "sann" i förhållande till de andra 
diskurserna, vars sociala position inte möjliggör för ett sådant 
framförande av deras definition av platsen, vilket därmed 
försvårar konkurrensen med den dominerande diskursen.  
 
För att de hemlösas - och de kulturella och kreativas diskurs ska 
få en möjlighet att konkurrera med kommunen och planerarnas 
diskurs, krävs det antingen att deras röst blir hörd genom 
exempelvis uppmärksammande i artiklar, forskning, tidningar 
eller liknande som når ut till allmänheten, eller att någon av de 
två diskurserna innehåller moment eller nodalpunkter som 
stämmer överens med den nodalpunkt eller de moment som 

ryms inom den dominerande diskursen. Då kan momenten 
artikuleras med varandra och få betydelse. Vilket ger möjlighet 
åt de andra diskurserna att konkurrera med den dominerande 
diskursen och därmed få möjlighet till att ifrågasätta den diskurs 
som annars betraktas som den "sanna" och "riktiga".  
 
Kommunen och planerarnas diskurs i förhållande till de 
hemlösas diskurs 
 

Utifrån analysen av arbetets empiriska material framgår det att 
de hemlösas diskurs har minst möjlighet att ifrågasätta och 
konkurrera med den dominerande diskursen. Det kan dels ha att 
göra med att de människor som framställer och står bakom de 
hemlösas diskurs (hemlösa människor), sällan har möjlighet att 
påverka planeringsprocesser eller framföra sina åsikter. En 
annan orsak kan vara att det i kommunen och planerarnas 
diskurs, inte finns något moment som går att likna med de 
moment som finns i de hemlösas diskurs. I kommunen och 
planerarnas diskurs ligger samtliga av de hemlösas diskursens 
moment i det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är det fält 
som ligger utanför diskursen och som består av moment som 
ännu inte har någon betydelse i diskursen.   
 
De hemlösas definition av platsen som frizon och hem, har 
utifrån det material som analyserats, inte uppmärksammats i 
kommunen och planerarnas diskurs, vilket innebär att deras 
diskurs är sluten i förhållande till de hemlösa. Det försvårar 
möjligheten till artikulation mellan de båda diskursernas 
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moment och därmed de hemlösas möjlighet att konkurrera med 
kommunen och planerarnas diskurs, vars position som 
dominerande diskurs lämnas ohotad.  
 
Kommunen och planerarnas diskurs i förhållande till de 
kreativa och kulturellas diskurs 
 

De kreativa och kulturellas diskurs däremot, har en nodalpunkt 
som stämmer överens med några av momenten i kommunen och 
planerarnas diskurs. Kring kommunen och planerarnas 
nodalpunkt: "ett stadsutvecklingsområde som ska omvandlas 
från mellanrum till stadsrum", är några moment grupperade 
vars betydelse stämmer överens med de kulturella och kreativas 
nodalpunkt: "ett mellanrum som plats för kreativa och kulturella 
uttryck". Kommunen och planerarnas första moment är att 
området så som det är idag, präglas av dess användare, vilka 
främst framstår som företag och konstnärer. Det andra 
momentet är att det är en plats som är attraktiv för konstnärer 
och ungdomar, där kommunen belyser vikten av att även i 
framtiden behålla de kreativa verksamheter som uppfattas som 
positiva av allmänheten och som går i linje med visionen. Det 
eftersom sådana aktiviteter påverkar platsens image och 
attraktivitet i positiv riktning. Den framtagna kulturkartan är ett 
tecken på att kommunen och planerarna är positivt inställda till 
kreativa och kulturella aktiviteter och verksamheter. Dock så har 
de rätt till att neka de aktiviteter och verksamheter som inte 
anses lämpliga eller inte som inte anses gå i linje med den vision 
som finns för platsen.  

 
Trots att nodalpunkten i de kreativa och kulturellas diskurs 
verkar stämma överens med några av momenten i kommunen 
och planerarnas diskurs, finns det inte något moment i de 
kreativa kulturellas diskurs som har samma betydelse som de 
moment som finns i kommunen och planerarnas diskurs.  
Förenklat så innebär det att på det sätt som kommunen och 
planerarna definierar Stäppen som både nutida och framtida 
plats, framstår kreativa och kulturella aktiviteter och 
verksamheter som något positivt - åtminstone de som går att 
jämföra med ungdomarnas skateboardpark och som kan ge 
platsen en positiv image och därmed öka dess attraktivitet. Det 
sätt som de kreativa och kulturella definierar platsen, är istället 
helt i motsägelse till kommunen och planerarnas definition.  
Grunddragen för deras diskurs är att platsens värde är kopplat 
till kommunen och planerarnas frånvaro. Exempelvis så 
beskriver ungdomarna som byggt skateboardparken hur 
Stäppens värde ligger i dess egenskaper av att vara en organisk, 
föränderlig och tillfällig plats. En plats som har mer att erbjuda 
än de skateboardparker som kommunen anlagt, en social 
mötesplats som de kan kalla sitt eget vardagsrum. Ungdomarna 
belyser platsens tillfälliga existens som något positivt och menar 
att de njuter mer av varje dag som därmed kan vara den sista. 
När kommunen och planerarnas planer om att bygga bostäder 
på platsen träder i kraft, försvinner deras skateboardpark och 
därmed även deras sociala mötesplats och vardagsrum. Det är 
något som de är medvetna om och kommer då förflytta sig till en 
annan plats med förutsättningar i liknelse med Stäppens. En 
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liknande situation uppstår med stenskulptören. På grund av 
ekonomiska och sociala nödvändigheter, är Stäppen hans 
arbetsplats och utställningslokal. När platsen omvandlas till 
bostäder, kommer han tvingas förflytta sig till en annan plats. 
Det är en paradoxal situation som skapas. Samtidigt som 
kommunen och planerarna vill stödja de kreativa och kulturella 
aktiviteter som finns på platsen idag (åtminstone dem som anses 
positiva), innebär omvandlingen till bostäder en bortgång av 
platsens nutida egenskaper som möjliggör existensen för de 
aktiviteter som finns där idag.  
 
Förhållandet mellan de båda diskurserna skapar alltså en 
motsägelsefull situation. Kommunen vill stödja aktiviteterna i de 
kreativa och kulturellas diskurs även efter platsens omvandling 
till bostäder. Dock så kommer kommunen eller fastighetsägaren 
endast tillåta aktiviteter och verksamheter som anses vara 
lämpliga och som går i linje med den vision som kommunen har 
för platsen. Många av de aktiviteter och egenskaper som finns på 
Stäppen - som exempelvis graffitin - och som enligt de kulturella 
och kreativas diskurs är egenskaper som ger platsen sitt värde, 
är aktiviteter och egenskaper som inte finns med i kommunen 
och planerarnas diskurs för platsen, och som inte heller framgår 
som exempel när planerarna talar om aktiviteter som anses 
positiva.  
Översatt till det diskursteoretiska språket är förhållandet mellan 
de båda diskurserna som så att kommunen och planerarnas 
diskurs innehåller några moment vars betydelse är möjliga att 
likna vid nodalpunkten i de kreativa och kulturellas diskurs. Det 

innebär att kommunen och planerarnas diskurs inte är helt 
sluten och om diskursen betraktas som ett nät, har nätet några 
lösa trådar som den andra diskursen kan knyta sig fast vid, vilket 
skulle kunna medföra en artikulation mellan de båda 
diskursernas betydelser och de kreativa och kulturellas diskurs 
skulle få möjlighet att utmana och ifrågasätta den dominerade 
diskursen. Men eftersom momenten i den kreativa och 
kulturellas diskurs inte stämmer överens - eller till och med är i 
motsägelse med - momenten i den dominerande diskursen, är de 
kreativa och kulturellas diskurs istället sluten i förhållande till 
kommunen och planerarnas diskurs. Den dominerande 
diskursen ger alltså möjlighet till de kreativa och kulturellas 
diskurs att utmana och få ta del av den dominerande diskursens 
betydelser genom artikulation mellan de båda diskursernas 
moment, men eftersom den icke-dominerande diskursens 
existens är uppbyggd av moment vars betydelser inte alls delar 
momentens betydelser i den dominerande diskursen, kommer 
en sådan artikulation - till största sannolikhet - inte att ske.  
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Resultat  
 

Analysen vittnar om en situation som är möjlig att likna vid den 
tidigare forskningens beskrivning av mellanrum. Grunddragen 
för hur platsen beskrivs i kommunen och planerarnas diskurs är 
i liknelse med arkitekters och planerares tendens att se stadens 
mellanrum som platser i väntan på en framtida stadsutveckling. 
En utveckling som innebär en strävan mot att skapa väl 
definierade platser med tydlig funktion och användning.  
 
Av planerare hanteras platser ofta utifrån dess historiska och 
framtida användning där dess nutida existens väntar på en 
förändring och blir därmed ignorerat. I analysen har det varit 
möjligt att identifiera flertalet  moment i kommunen och 
planerarnas diskurs som beskriver platsen utifrån dess 
historiska och framtida användning och värde. De moment som 
är kopplade till platsens nutida situation är då kommunen 
definierar platsen som en plats bestående av avrivna fastigheter 
och växtlighet av ruderatkaraktär samt då de definierar platsen 
som en plats vars nutida existens präglas av temporära och 
kreativa aktiviteter. De aktiviteter som anses värdefulla är 
aktiviteter som anses positiva för kommunens framtida vision 
för platsen, vilket innebär att kommunen och planerarnas 
beskrivning av platsens nutida situation främst är kopplat till 
den framtida utvecklingen. Detta går att likna vid Mattias 
Qviströms beskrivning av hur platser i väntan på en framtida 
förändring ibland kan utveckla nya värden genom människors 

närvaro eller uppskattning av platsen, vilket kan göra intryck på 
kommunens framtida plan för platsen.  
 
Utifrån analysen är det dock möjligt att ställa sig frågande till 
vilken möjlighet människorna som använder platsen har att 
påverka kommunens och planerarnas framtida planer. De tre 
diskurser som har varit möjliga att urskilja, skapar ett 
maktförhållande mellan aktörer och människor, som på olika 
sätt framställer sin bild av verkligheten - eller sin bild av platsen. 
I detta maktförhållande har det varit möjligt att identifiera en 
åtskillnad i fråga om hur de olika diskurserna lyckas kvalificera 
sin bild av verkligheten. Kommunen och planerarnas diskurs - 
det vill säga den dominerande diskursen - har i förhållande till 
de andra två diskurserna, en dominans i framförandet av hur 
platsen definieras. De hemlösas - och de kreativa och kulturellas 
diskurs innehåller inte några moment vars betydelse går att 
likna vid den dominerande diskursens moment, vilket ger dem 
en begränsad möjlighet att konkurrera och ifrågasätta den 
framtida planen för platsen och den verklighet som kommunen 
och planerarna framställer.  
 
Trots  de icke-dominerande diskursernas begränsade möjlighet 
att konkurrera med den dominerande diskursen, har det 
diskursteoretiska synsättet gjort det möjligt att skapa ett 
perspektiv varifrån det har varit möjligt att lyfta fram alternativa 
diskurser för den valda platsen och därmed kritisera relationen 
mellan dem. Enligt Winther och Philips innebär det ökade 
möjligheter till förändring för skapandet av verkligheten och 
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ökade möjligheter att välja mellan konkurrerande diskurser, så 
att inte samma diskurs och därmed samma verklighet, 
produceras om och om igen. Det diskursteoretiska 
angreppssättet har gjort det möjligt att betrakta allt 
analysmaterial på ett likgiltigt sätt. Att varje persons uttalande 
kan vara av betydelse eller avgörande för det diskursanalytiska 
arbetet, har för analysen inneburit att samtliga aktörer eller 
personers uttalanden har betraktats som lika trovärdiga. Trots 
att kommunen och planerarnas representation är dominerande 
för hur platsens verklighet framställs - vilket ökar sannolikheten 
att just deras representation ses som den riktiga och sanna - har 
det varit möjligt att betrakta och analysera samtliga 
diskursernas representationer på samma nivå.  
 
Med koppling till arbetets problemformulering: om det går att 
tolka situationen kring mellanrum som ett misslyckande för den 
fysiska planeringen och om det då är mellanrummens existens 
eller dess motsägelsefulla uppfattning som är ett misslyckande, 
är det utifrån detta arbete möjligt att få förståelse för den 
motsägelsefulla karaktär som präglar mellanrum. Den 
motsägelsefulla uppfattningen för mellanrum är möjligtvis inte 
ett misslyckande för den fysiska planeringen, utan har snarare 
att göra med olika aktörer eller personers framställande av sin 
bild av platsens verklighet.  
 
Dock så är det utifrån detta arbete, möjligt att diskutera och 
möjligtvis ifrågasätta den fysiska planeringens hantering av 
platser som går att beteckna som mellanrum. I detta fall ser 

kommunen och planerarna Stäppen som en plats med en 
förutbestämd framtid som kvartersstad med bestämd och tydlig 
funktion, det vill säga en utveckling som ligger i linje med 
stadens vision. Platsens nutida värden - som anses värda att 
bevara i framtiden är de som anses gynna kommunen och 
planerarnas bild av hur platsen ska se ut och användas. Gällande 
de människor som använder platsen så som den är idag, deras 
intressen och bilder av platsen uppmärksammas endast om de 
anses gynna kommunens plan för platsen.  
Kommunen och planerarna skapar en motsägelsefull situation; 
de människor och aktiviteter som uppmärksammas och anses 
värda att bevara vid utvecklingen av platsen, har uppstått i 
samband med kommunen och planerarnas frånvaro. Det har 
varit en okontrollerad och fri plats där människor har kunnat 
vistas och göra vad de vill. När kommunen och planerarna 
utvecklar platsen till en kontrollerad plats med bestämd 
funktion, försvinner förutsättningen för existensen av dessa 
människor och aktiviteter. För kommunen och planerarna blir 
det därmed svårt eller kanske till och med omöjligt att bevara de 
aktiviteter och värden som önskas. 
 
Utifrån det är det möjligt att diskutera den fysiska planeringens 
behov av ett nytt synsätt. För att mellanrummens komplexitet 
och värden ska kunna förstås och tas till vara på, krävs det 
troligtvis ett annorlunda förhållningssätt i förhållande till de 
människor som använder platsen och till de aktiviteter som ofta 
uppstår där. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Så här i efterhand är det möjligt att reflektera kring eventuella 
för- och nackdelar med diskursanalys som metod. Till en början 
ansågs metoden väldigt komplicerad och det har varit 
tidskrävande att förstå och tolka dess funktion.  När jag väl fick 
förståelse för hur metoden fungerar, uppkom också dess 
fördelar. Diskursanalysens synsätt med att det inte finns en enda 
sanning om saker och ting, gör det möjligt att kritisera 
dominerande diskurser som annars betraktas som "riktiga" och 
"sanna" och har för detta arbete gjort det möjligt att belysa och 
få förståelse för de motsättningar som präglar mellanrum.  
 
Mellanrum är platser som ofta ligger i ett gränsland mellan olika 
kategoriseringar, såsom natur och kultur, stad och land. När 
platsen befinner sig i en väntan på framtida stadsutveckling, 
befinner sig platsen också i ett gränsland mellan planerat och 
oplanerat, mellan kontrollerat och okontrollerat, mellan 
bestämd funktion och utan funktion. I detta gränsland skapas en 
motsägelsefull situation som ger - åtminstone utifrån detta 
arbete - upphov till motsägelsefulla diskurser som konkurrerar 
mot varandra i kampen om att beskriva och definiera mellanrum 
som plats.  
 
I boken Diskursanalys: som teori och metod, belyser Jørgensen 
och Philips nödvändigheten att - vid ett diskursanalytiskt arbete 
- ta hänsyn till att forskaren inte har som mål att se saker och 
ting som de egentligen är. Arbetets resultat måste ses som en av 

alla andra diskurser, en diskurs som både skapar och avbildar en 
verklighet. (Jørgensen och Philips, 2000, s.148) 
De diskurser som har varit möjliga att urskilja och dess 
förhållande till varandra, måste därmed ses som en konstruktion 
av mig själv och utifrån min bild av verkligheten. Det 
diskursanalytiska synsättet innebär vidare att diskurserna inte 
representerar vad som i själva verket är verkligt eller sant, utan 
är tre olika diskurser, som var för sig kvalificerar tre olika 
verkligheter för en viss plats. En medvetenhet finns också för att 
min roll som student inom en planeringsutbildning kan ha 
påverkat den bild av verkligheten som framställs i detta arbete. 
 
Detta arbete kan alltså ge en möjlig förklaring till den 
motsägelsefulla och komplexa karaktär som präglar mellanrum 
och till varför dessa platser inte har någon bestämd benämning. 
Trots att det talas om samma plats, beskrivs den ofta med ord 
vars betydelser är helt i motsägelse med varandra. Mellanrum är 
platser som beskrivs och definieras av flertalet konkurrerande 
diskurser. För att lyfta fram och få förståelse för de olika 
diskursernas syn på mellanrum, har diskursanalysen varit en väl 
lämpad metod.  
 
Vid fortsatt arbete skulle det vara till fördel att kombinera 
diskursanalysen med andra metoder. För en djupare och mer 
detaljerad bild av respektive diskurs, vore det intressant att göra 
intervjuer med aktörer eller människor som kan tänkas stå 
bakom de diskurser som har varit möjliga att urskilja i detta 
arbete.   
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