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Förord
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varit behjälpliga under arbetets gång och speciellt till mina kära vänner på plan 5. Jag 
vill tacka min handledare Abdellah Abarkan, som genom värdefulla råd och gedigna 
kunskaper bidragit till att utveckla det ytterligare.
Ett stort tack!

Anna Kika
Karlskrona, 26 maj 2014



Sammanfattning

I många svenska städer går det att upptäcka fenomenet av det peri-urbana 
landskapet och en planering som strävar efter en expansiv stadsutveckling. Det 
är ett hybridlandskap, en expanderad stad där skillnaden mellan stad och land 
inte existerar i form av en exakt gränslinje. Staden innehåller samtidigt miljöer och 
platser, i flera fall centralt belägna som tenderar att glömmas bort, åsidosättas 
eller placeras i ett väntans läge vid planering. Dessa tomma ytor och håligheter 
utan definierad funktion är platser som befinner sig i ett gränsland  - mellan det 
planerade och det oplanerade, vilket påverkar den angränsande bebyggelsen och 
marken. Detta ger upphov till arbetets tema - rum i marginal, mellanrum som blir en 
outnyttjad resurs vid planering. Det är svårt att tydligt definiera dessa rum som ofta 
ligger i marginalen mellan det urbana offentliga och definierade rummet. Mellanrum 
som ett uppmärksammat fenomen, kan varken läsas av eller tydas som offentliga 
platser och blir ett märkligt “ingenmansland”, vita fläckar i staden som varken ses 
eller uppmärksammas. I detta arbete kommer begreppet mellanrum och tillhörande 
olika benämningar att definieras och förtydligas utifrån vald forskningsmaterial. 
Arbetet handlar även om att undersöka vilka möjligheter rum i marginal kan innebära 
för skapandet av nya offentliga mötesplatser och med målet att föreslå hur ett 
mellanrum i Malmö skulle kunna aktiveras vid planering av staden. Med fallstudie 
som forskningsdesign och angreppssätt genomförs en närmare undersökning av de 
platser som studeras i Malmö. En inventering och olika visuella analysmodeller ligger 
till grund för det gestaltningsförslag som presenteras i slutet av detta arbete. Förslaget 
visar en möjlig utformning av en specifik plats utifrån framtagna designprinciper och 
hur det kan aktiveras till ett dynamiskt och integrerat stadsrum med förutsättningar 
för olika aktiviteter och möten samt hur det kan länkas samman med rum utanför 
marginalen.

Nyckelord: mellanrum, marginaler, tomytor, icke platser, möten, aktivering, stadsrum
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Bakgrund 

Rum i marginal – nya möjligheter för aktivering av mellanrum och offentliga möten
Vad innebär stadens tomma ytor och vilka möjligheter har dessa att utvecklas 
till publika rum för nya offentliga mötesplatser och socialt liv? Hur kan rum som 
hamnar i marginaler integreras och omvandlas till aktiva stadsrum? Med människan 
som utgångspunkt i stadsrummet är det viktigt att skapa platser som inbjuder 
till initiativtagande och utrymme för dynamisk förändring av rummet (Olsson, 
Wikström 2012). Fenomenet kring användning av tomma ytor som offentliga rum 
för tillfälliga eller permanenta projekt är ytterst aktuellt i dagens stadsplanering. En 
omstrukturering av dessa tomma ytor är en pågående process och kan ske antingen 
småskaligt, tätt eller med en flexibel mix av funktioner och användare. Det publika 
rummet anses både kunna tillåta och underlätta för olika aktiviteter ske på samma 
yta och verka som ett ”rum för alla”. Dessa offentliga mötesplatser ska kunna ge 
förutsättningar för liv och rörelse under dygnets alla vakna timmar. Stadens olika 
miljöer anses kunna skapa spänningar och möten mellan människor (Jensen, Lisberg 
2008).

Tomma ytor och håligheter kan återfinnas på många olika platser i en stad. 
Företeelsen av det peri-urbana landskapet, skildrar en hybrid mellan stad och land 
utan exakt gränslinje. Stadens mellanrum, är tomma platser som existerar idag, men 
saknar användning och hamnar därför utanför planeringens ram. Stor vikt läggs vid 
att se möjligheter med platser som idag karaktäriseras av begränsningar. Mellanrum 
skapar möjligheter för flera offentliga stadsrum att knytas samman och förstärka 
platsens tillgänglighet. När mellanrum och övrig bebyggelse länkas samman genom 
stråk kan en kontinuerlig stadsstruktur likt ett pärlband bildas. Som en förtätning av 
den centrala staden kan mellanrum bilda en serie och sekvens av stadsrum som 
skapar utrymme för ett aktivt socialt liv. Staden ska kunna lagas och sys ihop till 
en bildlig knut där mellanrum och övriga rum i marginaler kopplas samman både 
geografiskt men även mentalt. Detta skapar förutsättningar för att förändra existerande 
rum. Mindre rum ska kunna samsas med större rum, rum av varierad karaktär, nivå 
och intensitet ska kunna samspela med varandra hela tiden och ge möjligheter för en 
variation av funktioner och aktiviteter på liten yta. 

I detta arbete behandlas stadens mellanrum, rum i marginaler. 
En närmare undersökning av mellanrum görs i Malmö. Denna 
undersökning ligger till grund till ett gestaltningsförslag som 
presenteras i slutet av detta arbete.

Introduktion

1 
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Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att belysa de platser som 
blir bortglömda eller åsidosatta i planering och betecknas 
som mellanrum, vita fläckar i staden. Arbetet handlar om att 
undersöka vilka möjligheter rum i marginal, mellanrum kan 
innebära för skapandet av nya offentliga mötesplatser i urbana 
miljöer samt undersöka hur dessa kan aktiveras vid planering 
av staden. Vidare är syftet att omsätta den teoretiska kunskapen 
i praktik och med ett gestaltningsförslag redogöra för hur 
marginaliserade mellanrum kan omvandlas och integreras i 
stadsrummet och länka samman flera rum till en större helhet.

Frågeställning 

De frågor detta arbete ställer och vill undersöka närmare är: 
1. Hur beskrivs och definieras stadens mellanrum i tidigare 
forskning?
2. Vilka begränsningar har fysisk planering som instrument vid 
planering av dessa rum?
3. Hur kan de rum som ligger i marginaler integreras och 
omvandlas till aktiva stadsrum?

Problembeskrivning

Det framkommer olika benämningar av icke-platser i staden och inom dess gränser 
unika egenskaper för marken. Dessa tomma ytor, även centralt belägna, utgörs idag 
av platser med eller utan specifik nyttjande och/eller undernyttjande. Detta påverkar 
både den angränsande bebyggelsen och marken. Dagens stadsplanering strävar 
efter expansiva städer genom en stadsutveckling som riktar fokus mot stadens 
identitet och centrumförnyelse. I många svenska städer går det att identifiera ett 
fenomen kring det peri-urbana landskapet, där en samlad bebyggelsekropp inte 
finns utan staden fortsätter att expandera så att skillnaden mellan stad och land 
inte existerar i form av en exakt dragen gränslinje. Detta hybridlandskap innehåller 
stadsmiljöer och platser som tenderar att bli bortglömda, åsidosatta eller placerade i 
ett väntans läge. Det är platser som befinner sig i ett gränsland mellan planerat och 
oplanerat, mellan kontrollerat och okontrollerat, mellan en bestämd tydlig funktion och 
utan definierad funktion. Det offentliga rummet ska samtidigt vara tydligt väldefinierat 
och orienterbart, en utveckling som strävar efter att skapa platser med tydlig funktion 
och användning. Rum som hamnar i marginal blir dock en resurs som inte utnyttjas 
vid planering. Ett mellanrum i staden som varken kan läsas av eller tydas som 
offentlig plats. Den fysiska planeringen begränsas därmed som instrument när staden 
inte planeras till hundra procent och lämnar tomma rum i marginaler som varken är 
planerade eller inte planerade. Dessa mellanrum blir ett ”no mans land” som används 
av marginaliserade grupper såsom hemlösa, grafittimålare etc. Samtidigt är vårt sätt 
att utnyttja och leva i staden i konstant förändring. För att kunna möta förändrade 
behov behöver städer kunna vara flexibla och kapabla att snabbt svara mot nya villkor. 
En utmaning ligger därför i att hitta nya förhållningssätt till det offentliga rummet och 
hur mellanrum där ingen är, ser eller uppmärsammar kan aktiveras till intressanta och 
dynamiska stadsrum. Rum i marginal kan tillföra nya kvalitéer och ge förutsättningar 
för olika aktiviteter och möten. En problematik ligger i att aktiviteter i mellanrummet 
idag inte har någon längre varaktighet, vilket förstärker intrycket av dessa som 
oordnade och meningslösa. 

Del 1 Introduktion 
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Avgränsning

Arbetet kommer att avgränsas till att behandla begreppet mellanrum med tillhörande 
benämningar och hur dessa rum i marginal kan aktiveras till nya offentliga 
mötesplatser och integrerade stadsrum. Forskningslitteraturen avgränsas till ett antal 
olika verksamma författare som forskar kring ämnet för att beskriva och definiera 
begreppet mellanrum. Arbetets analysmodeller avgränsas till teoretiker som Gordon 
Cullen och Jan Gehl, vilket motiveras genom att de i kombination beskriver hur 
staden visuellt kan läsas av utifrån fysiska planeringsperspektiv. 

Den geografiska områdesavgränsningen omfattar en mindre undersökning av ett 
antal valda mellanrum i Malmö och det slutliga gestaltningsförslaget bygger på en 
specifik plats i staden. Gestaltningsförslaget är inte beroende av ägandeförhållanden 
(privat/offentlig) och tar inte hänsyn till pågående planprogram.

Disposition

Del 2 förklarar den forskningsdesign som tillämpas som angreppssätt i arbetet och de 
metoder som används. Kapitlet ger en kortare översikt över kombination av metoder 
samt kritik av dessa.   

Del 3 presenterar arbetets teoretiska utgångspunkter och de perspektiv de 
olika författarna förhåller sig till och utgår ifrån. Avsnittet är en forsknings- och 
områdesöversikt och en mer djupgående beskrivning av hur den valda litteraturen och 
tidigare forskning definierar mellanrum med tillhörande begrepp och benämningar. 

Del 4 redogör för olika teoretiska modeller vid analys av stadsrum. Arbetets fjärde 
del identifierar olika designprinciper och kriterier för hur staden används och visuellt 
upplevs. Kapitlet tar avstamp med en kort inledning och motivering till val av plats 
som i enlighet med forskningsöversikten har varit möjlig att definiera och beteckna 
som mellanrum. Inventeringen av en specifik plats med omkringliggande stadsrum 
presenteras med en platsbeskrivning av området. Analysen undersöker med hjälp 
olika analysmodeller platsens förutsättningar, funktioner, utmaningar och möjligheter. 

Del 5  är en helhet av de tre övriga delar och presenterar ett 
gestaltningsförslag med tillhörande koncept, situationskarta och 
sektion för att illustrera en möjligt utformning av platsen. 

Del 6 framför en avslutande diskussion om arbetet som 
helhet och kring mellanrummets nuläge och framtid. 
Avsnittet behandlar även en reflektion av arbetets resultat 
och metodhantering följt av slutord om vad som hade gjorts 
annorlunda i efterhand och övriga tankar.

Del 1 Introduktion 
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Forskningsdesign och metod
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Följande kapitel beskriver fallstudie som forskningsdesign och angreppssätt i arbetet 
för att tillhandahålla en mer djupgående redogörelse för händelser, förhållanden och 
erfarenheter som förekommer i de mellanrum som studeras. Fallstudien uppmuntrar 
till en användning av flera olika metoder och källor för att undersöka dessa specifika 
platser. I arbetet appliceras därför en inventering av området följt av flera olika 
kvalitativa analysmodeller. Frågeställningarna undersöks med utgångspunkter i 
de begrepp som den fördjupade forskningsöversikten över ämnet definierat och 
designprinciper de olika analysmodellerna identifierat. Validiteten kring studien 
och därmed medvetenheten för metodernas begränsningar uppnås genom att 
varje metods nackdelar och hur de används diskuteras. Detta kan ge ökad tillit och 
träffsäkerhet så att innebörden i forskning har en viss överensstämmelse mellan olika 
metoder. Arbetets realibitet innebär att dess trovärdighet kan öka om flera fall och 
alternativa metoder leder fram till samma eller liknande slutsats (Denscombe, 1998: 
188, 189).

Forskningsdesign: Fallstudie 

En fallstudie som forskningsdesign visar förekomster av ett särskilt fenomen. I 
detta kandidatarbete används fallstudien som ett tillvägagångssätt för att besvara 
arbetets problembeskrivning och därigenom uppfylla dess syfte genom att undersöka 
mellanrummets möjligheter och dess komplexitet som går att finna i ett enskilt fall. De 
fall av mellanrum som valts att studera utgår ifrån den problematik arbetet avser att 
undersöka och har en komplexitet och relevans viktig för ämnet. Fallstudien syftar till 
en djupgående redogörelse i en forskningsfråga och möjliggör för nya upptäckter som 
inte uppkommit genom mer kvantitativa metoder. Studien av fallet tillämpas även för 
att undersöka vilka teoretiska begrepp och analysmodeller som kan appliceras och 
ligga till grund för aktivering av stadsrummet. Samtidigt är det viktigt att de fall som 
studeras är naturligt förekommande och inte en produkt av forskaren (Denscombe, 
2009: 59-61). Fallstudien genomförs för de mellanrum som undersöks i stadsdelen 
Norra Sorgenfri, Malmö. Ett antal av stadens mellanrum kommer att markeras ut, men 
endast ett mindre område med angränsande tomma ytor analyseras och gestaltas. 

Fallstudier kan användas och tillämpas på flera olika sätt. En upptäcktsstyrd fallstudie 
är i sin utformning beskrivande, utforskande och jämförande. Medan en teoristyrd 

är mer förklarande, illustrerande eller experimenterande. Det 
ena eller det andra angreppssättet behöver inte automatiskt 
uteslutas utan fallstudien kan kombinera dessa, vilket 
arbetets frågeställningar inbjuder till. Den första och andra 
frågeställningen besvaras beskrivande och förklarande, medan 
den tredje är mer illustrerande, utforskande och experimentell i 
sin karaktär (ibid: 63). 

Metodkombination

En metodkombination avser forskning som kombinerar 
alternativa tillvägagångssätt och metoder inom ett enskilt 
forskningsprojekt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder 
används för att sammanföra vissa element som kan betraktas 
som oförenliga. Metodkombinationer används i huvudsak för att 
fördelaktigt betona hur alternativen i kombination med varandra 
kan validera arbetets träffsäkerhet, trovärdighet och bidra till 
en mer fullständig bild. Tillvägagångssättet innebär därmed 
att en djupare bild och mer omfattande redogörelse av det 
undersökta materialet kan upptäckas än vad som skulle vara 
möjligt om endast en metod hade använts. Några nackdelar 
och svårigheter med en metodkombination kan vara att de olika 
kombinationerna inte alls kompletterar och bekräftar varandra 
och därmed resulterar i motstridiga slutsatser (ibid: 150, 163, 
164).

I detta arbete används en kombination av olika metoder 
dels för att få fram information som ger en mer komplett 
bild av det undersökta materialet och dels för att förbättra 
forskningsfynden. Dessutom kompletterar metoderna varandra 
genom att beskriva fallet, identifiera problematiken kring det 
marginaliserade rummet och belysa hur det kan aktiveras 
utifrån olika designprinciper. 

Forskningsdesign och metod
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Metoderna är indelade i två olika faser och beskrivs enligt nedan: 
Inventering. Arbetets tredje del utgörs av en inventering av det område som valts 
utifrån vad forskningslitteraturen definierat som mellanrum. Inventeringen syftar till att 
ge en kvalitativ och subjektiv beskrivning av fallets område. Metoden används som 
en karaktärisering av den specifika platsens användning, funktion och utformning. 
En inventering kan samtidigt visa interaktion mellan människor och naturligt 
förekommande handlingar, reaktioner och aktiviteter på en plats (Denscombe, 2009). 
För att få en grundförståelse av platsen görs ett antal kortare besök av platsen, vilka 
dokumenteras med bilder och fältanteckningar. Platsbesöken genomförs ett antal 
gånger och under olika tider på dygnet, såväl dag som kväll.

Analysmodeller. Med inventeringen som underlag används ett antal olika kvalitativa 
analysmodeller med syftet att på en övergripande nivå undersöka de fall som 
studeras och ta fram designprinciper för utformning av ett gestaltningsförslag. 
Olika teorier kring stadens uppbyggnad grundar sig på olika faktorer som beskriver 
invånarnas uppfattning om staden, rörelsemönster, olika aktiviteter, strukturer och 
utformning eller det visuella intrycket. Mängden av olika analysmodeller gör det 
viktigt att välja de som är passande för dess ändamål. Vid en analys söker forskaren 
efter kärnelement som ligger under ytan i data. Genom att undersöka data kan 
forskaren identifiera avgörande komponenter med målet att komma fram till vissa 
allmänna principer som kan tillämpas vid olika situationer. Kvalitativ data kan utnyttja 
detaljerade och invecklade beskrivningar av händelsers betydelse eller människors 
beteendemönster. Kvalitativ analys i from av ord och text som verktyg kan vara 
nödvändig för att förmedla komplexiteten i situationen (ibid: 319, 321, 366). Det 
finns flera olika typer av teorier och visuella modeller för analys av stadsrum. Två 
etablerade modeller har utvecklats av Gordon Cullen och Jan Gehl. Dessa teoretiska 
analysmodeller används i kombination för att undersöka hur fysiska faktorer kan bidra 
till aktivering av stadsrum.

Resultatet av analyserna kommer sedan att användas som underlag vid gestaltning 
av ett specifikt mellanrum. Ett analyserande och probleminriktat skissande 
som metod används för att pröva olika gestaltningsidéer av stadsrummet. 
Kunskapssammanställningen i litteraturstudien tillsammans med en inventering 
och olika analysmodeller är tre delar i en helhet och används för att skapa en 

större förståelse och undersöka platsens tillstånd, funktion, 
utformning, utmaningar och möjligheter utifrån en teoretisk 
grund.

Metodkritik

Fallstudie som forskningsdesign karaktäriseras av en viss 
generalisering och representation av specifika fall. Fenomenet 
av mellanrum i staden är inte unikt för detta arbetets 
geografiska avgränsning utan återfinns i många svenska städer. 
Genom att identifiera viktiga kännetecken inom olika teoretiskt 
förankrade begrepp samt koppla dessa till platsen kan studien 
generaliseras i en svensk kontext. Eftersom fallstudien går 
på djupet inom ett specifikt fall, i detta arbete ett befintligt 
stadsrum, kan det diskuteras hur tillförlitliga de eventuella 
generaliseringar som gjorts är. Samtidigt kan det ibland krävas 
att flera fallstudier görs, vilket i detta arbete har begränsats 
till en studie av ett specifikt mellanrum med omkringliggande 
mindre platser i samma stadsdel (ibid: 72).

Det finns flera fördelar med att kombinera olika metoder i 
ett arbete, men ibland kan de förväntade effekterna av en 
kombination inte uppfyllas. Det finns en risk att metoder och 
dess angreppssätt inte bekräftar varandra och resulterar i 
motstridiga slutsatser (ibid:164). 
Inventering av en specifik plats genom platsbesök och 
fältanteckningar tenderar att förknippas med beskrivningar 
och subjektiva antaganden. En inventering påverkas av under 
vilken tid på dygnet och hur länge ett besök genomförs. Vid 
ultimata förhållanden bör observationer pågå under en längre 
tid. Arbetets tidsavgränsning medför att inventeringen av 
platsen endast kunnat genomföras vid enstaka tillfällen under 
samma dygn. Kvalitativ forskning karaktäriseras samtidigt av 
forskarens inblandning. Rollen som forskare och närvaro under 

Del 2 Forskningsdesign och metod
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en inventering kan påverka upplevelsen av området och det insamlade materialets 
resultat. Beskrivning av en plats präglas av vad forskaren registrerar vid ett specifikt 
tillfälle (ibid: 321, 322). Trots att forskaren är uppvuxen i staden där fallstudien utgår 
ifrån, har denne inte någon stark uppfattning, åsikt eller personlig koppling till platsen 
sedan tidigare. 
De analysmodeller som används i arbetet beskriver vad som finns och vad som 
händer på platsen, men inte orsaken till varför detta sker. Visuella analysmodeller 
brukar generellt anses vara för ytliga för att förklara varför en plats ser ut och funkar 
som den gör. Flera av dessa analysmodeller beskriver inte heller förändringar över tid 
utan tillhandahåller endast en bild av det tillfälliga (ibid: 369).

Det följer vissa begränsningar med de val av metoder som gjots i detta arbete. I flera 
fall löser metoderna i kombination bara en del av problemet. För att uppnå en större 
tyngd i undersökningen och dess resultat hade det kanske behövts kompletteras med 
intervjuer för att få en mer trovärdig bild av platsen eller med en ortsanalys undersöka  
stadens utveckling för att få en uppfattning om varför detta mellanrum har uppståt.

Del 2 Forskningsdesign och metod



14

Teoretiska utgångspunkter
Forsknings- och områdesöversikt
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Mattias Qviström utgår i sina studier ifrån en tidsgeografisk kontext där platsen 
utvecklas under påverkan av tid och dess historiska förhållanden. Qviström beskriver 
ett landskap i väntan och platser som befinner sig i stadsranden, gränszonen 
mellan stad och land. Det är ett väntans landskap under förändring med osynliga 
och ignorerade ”vita fläckar” i väntan på erkännande och framtida planering. 
Dessa platser och rumsligheter har ingen klar definierad funktion utan blir kvar 
efter att annan etablerad och definierad markanvändning tas bort samt åsidosätts i 
planeringsprocessen till marginaliserade rum. 

I likhet med Qviström behandlar Katarina Saltzman m.fl mellanrum som under 
ständig förhandling befinner sig i stadsfransen och använder en rad olika 
benämningar för att definiera dessa svårbegripliga platser. Det är mellanrum som 
hamnar i ett märkligt ”ingenmansland” och illustreras som revor och fransar där 
stadens väv inte riktigt håller ihop. Saltzman tar avstamp i det peri-urbana landskapet 
kring stadens utkanter och beskriver hur de lösa trådarna i form av möjligheternas 
rum kan bidra till ökad förståelse av stadens nätverk.

Ett nytt stadslandskap, där det inte längre anses lika självklart vad som är centrum 
och vad som är periferi har uppkommit. Tomas Wikström beskriver ett hybridlandskap, 
som varken är stad eller land. Stadslandskapet befinner sig i ett läge där det 
kontinuerligt växer och omformas under ”språng”.  Wikström identifierar rumsliga 
egenskaper i mellanstaden Flemingsberg och använder stadsdelen som ett exempel 
för att belysa stadslandskapets potential som ett offentligt rum för gränsöverskridande 
möten och interaktion mellan människor. Landskapets mellanrum är tomma ytor som 
karaktäriseras av begränsningar och har därför värden och berättigande som är svåra 
att hävda. Wikström belyser dock dess potential för ett annat typ av socialt liv inom 
staden som kan förändras utifrån den egna individens eller andra gemensamma 
önskningar. 

Både Monica Sand och Maria Hellström intar ett mer konstnärligt förhållningssätt till 
temat och riktar fokus mot det ordnade stadsrummet snarare än det stadslandskap 
som föregående författare behandlar. Sand belyser hur förhållandet mellan rummet 
och den mänskliga kroppen i rörelse kan aktivera mellanrum. Dessa mellanrum 
tolkas som ett socialt rum för handlingar som kan förknippas med verk och där 

människokroppen blir en källa till transgression. Handlingar 
som liknas vid ett kroppsligt gränsöverskridande och blir till 
rumslig manifestation i form av mänsklig närvaro. Hellström 
beskriver i likhet till Sand hur mellanrum i staden genom en 
”platsstöld” kan aktiveras och belyser det med en bit skräpmark 
som förvandlats till en rumsligt gestaltad kulturyttring. 

Mellanrum placeras i ett gränsland i väntan på tid och rum, 
och på en framtida förändring, vilket Qviström i sina studier 
beskriver ibland kan utveckla nya värden genom människors 
närvaro eller uppskattning av platsen. Qviström visar hur 
platser kan utvecklas under tidens gång, vilket belyser vikten av 
en flexibel planering. Sand och Hellström tolkar andra sociala 
processer och fokuserar på hur människor nyttjar stadsrum 
som hamnat i marginaler. Det konstnärliga förhållningssättet 
som de intar anses vara mer representativt och med mest 
relevans för detta arbetets ämne samt är en teoretisk 
utgångspunkt för vidare inventering och analys.

Teoretiska utgångspunkter
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I följande kapitel presenteras arbetets forskningsmaterial, för att få en översikt om 
ämnet samt lyfta fram de olika författarnas synsätt på stadslandskapet och dess 
mellanrum. Det finns en stor variation och en rad olika benämningar på platser som 
kan förklaras med begreppet ”mellanrum”, vilket tydligt framkommer i den studerade 
litteraturen. Författarna använder olika benämningar för att belysa fenomenet kring 
dessa platser såsom: mellanrum, skräpmark, gråmark, tomrum, marginal, restyta, 
stadsfrans, stadsrand, stadens utkant, peri-urbana landskap, efemära landskap, m.m. 
Generellt behandlar dessa ord eller begrepp samma typ av plats eller fenomen, men 
tilldelas olika benämningar beroende på dess kontext och användning.

”No mans land” - mellanrummens möjligheter 

Synen på stadens mellanrum och gränsland präglas av tidigare normer och 
förutfattade meningar, att det exempelvis framstår som ett ”ingenmansland” eller 
ett landskap utan varken ett värde eller användning. Det finns ingen entydig, 
bestämd benämning på dessa landskap, vilket belyser en bristande kunskap om 
dessa svårbegripliga platser. Tidigare forskning har identifierat ett antal begrepp 
som ”stadsranden” (gränszonen mellan stad och land), ”impediment” (obrukbara 
områden), ”brownfields” (övergiven och ofta förorenad industrimark) och ”periurbana 
landskap” (landsbygdsområden med framstående påverkan från staden). Antologin 
Mellanrummens möjligheter: studier av föränderliga landskap (2009) red. Katarina 
Saltzman, riktar uppmärksamheten och försöker lyfta fram mellanrummets möjligheter 
och dess betydelse för människor som i olika avseenden befinner sig i stadens 
periferi, utkanten. För att synliggöra detta märkliga ”ingenmansland” används olika 
ord, exempelvis mellanrum, gränszoner, stadsfrans, efermära landskap, halvurbana 
platser, förändringsområden. Mellanrum definieras som ofärdiga och tillfälliga platser, 
under ständig förändring och förhandling. Framförallt i gränszonen där det sker en 
övergång mellan stad och land framkommer vita fläckar i form av områden eller 
platser i väntan på planering. Dessa platser kan till synes framstå som övergivna 
och överblivna, men skapar samtidigt utrymme för det oplanerade och oväntade 
(Saltzman, m.fl. 2009: 7, 8). Vidare tillämpas den något problematiska termen 
kulturlandskap för att belysa hur dessa övergivna platser kan formas, omformas samt 
omtolkas utav mänsklig närvaro. Mellanrum i staden kan även beskrivas i termer av 
små enklaver som hamnat i otakt med dess omgivning och mer eller mindre tillfälligt 

”blivit över” vid stadens expansion. En viktig roll som mellanrum 
har, behandlar dess prägel som resurs och markreserv i väntan 
för kommunens framtidsplaner och framtida byggnadsprojekt. 
Saltzman m.fl skildrar hur dessa platser utmanar dagens 
gränsdragningar, inte bara geografiskt sett utan dess gränser 
mellan natur och kultur, privat och offentligt och dåtid, nutid och 
framtid (Ibid: 8, 9).

Saltzman m.fl lyfter fram mellanrum som möjligheternas rum 
för det annorlunda och oprövade i en värld som vanligtvis 
präglas av både kontrollerade och rumsliga avgränsningar. 
Mellanrum kan resultera i nya värden och utgöra ett viktigt 
vardagslandskap för människor som använder dessa tomrum. 
I många avseenden kan mellanrum fungera som en tillfällig 
frizon för människor eller aktiviteter som annars inte ges något 
utrymme på andra ställen. Saltzman m.fl refererar till Michel 
Focault och termen ”heterotopi” för att hänvisa till en rumslig 
frizon i det obestämda lanskapet som till en viss del utmanar 
kontroll och ordning i samhället. En central tanke handlar om att 
se dessa mellanrum istället för att bortse från dem för att kunna 
upptäcka hur nya möjligheter träder fram i stadslandskapet 
(Ibid: 12, 13).

I kapitlet Revor och fransar i vardagens föränderliga landskap 
väljer Saltzman att illustrera hur det i stadsfransen (istället 
för det inarbetade ordet stadsranden som indikerar en exakt 
skiljelinje mellan stad och land) uppstår revor och fransar, 
mellanrum där stadens väv inte håller ihop. Saltzman menar att 
dessa öppnar upp nya möjligheter för att få syn på väsentliga 
trådar som kan bidra till ökad förståelse av hur stadens nätverk 
verkar i förhållande till sin omgivning (Ibid: 23, 25).

Saltzman m.fl belyser samtidigt en annan viktig dimension, 
nämligen att det i stadens utkanter och mellanrum framträder 

Forsknings- och områdesöversikt
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stadslandskapets föränderlighet som en företeelse med en pågående förskjutning 
från land till stad. När städer växer och utvecklas, lämnas sprickor, luckor och 
öppningar som vid planering blir marginaler och utrymme för det oförutsedda och 
föränderliga. Samtidigt framgår tydligt en inbyggd paradox kring hur de oplanerade 
mellanrummens landskap uppstår inom planering. Det moderna stadsbyggandets 
ambitioner om en välplanerad och genomtänkt stad förutsätter paradoxalt nog ett 
visst planlöst tillstånd för mellanrum, allt för att möta en osäker framtida utveckling. 
Saltzman beskriver hur dessa marginaler i staden är ett medel för att forma 
framtidens stadsmiljöer. Platser som karaktäristiskt nog befinner sig i ett väntläge och 
ingår i kommunens perspektiv om markreserver. På liknande sätt som mellanrum 
befinner sig i marginaler och i en paradoxal situation i planeringssammanhang, finns 
det skilda uppfattningar av mellanrum som plats. Saltzman belyser en dubbelnatur 
som riktar uppmärksamhet mot mellanrum som ett åtråvärt utrymme och intressant 
plats. Oklarheten ligger i att mellanrum på en och samma gång uppfattas som 
innehållslösa, övergivna platser och vita fläckar i ett ingenmansland laddade med 
betydelsefulla platser för gränsöverskridande möten, nyskapande och övergång av 
olika aktiviteter (Ibid: 12-14).

I väntan på tid och rum – studier av stadsranden

Mattias Qviström behandlar i flera av sina studier landskap och platser som befinner 
sig i stadsranden, gränszonen mellan stad och land. Ett flertal artiklar kring ämnet har 
skrivits av Qviström, av vilka ett urval presenteras nedan. 

I artikeln A waste of time? On spatial planning and ‘wastelands’ at the city edge of 
Malmö (2008) beskriver Qviström hur en representation av rum i marginalen länge 
förknippats med negativa termer i form av skräpland, icke-plats, impediment och 
oordningens rum. Stadsranden beskrivs som en metafor för en pinsam bakgård till 
staden täckt med ogräs och rostande ölburkar. En oregelbunden plats som lämnats 
tom i väntan på en framtida planering och etablering (Qviström, 2008: 157, 158). 
Qviström belyser dock behovet av att studera dessa mellanrum för att förstå stadens 
expansion och dess potential för informella eller tillfälliga aktiviteter. Senare års 
forskning lyfter fram kvaliteter för platser i stadsranden och Qviström identifierar vikten 
av ett nytt planeringsverktyg som möjliggör för integrering av spontana aspekter i 

en stad under förändring.  Det nutida landskap i stadsranden, 
gränszonen mellan stad och land göms ständigt bakom en 
romantiserad bild av en grön framtid. Landskapet väntar på att 
bli förändrad och dess nutida existens och befintliga tillstånd 
blir ofta ignorerad. I artikeln använder Qviström en specifik plats 
i Malmö, ett område som länge representerats i kommunens 
översiktsplan som ett grönområde. Platsen har dock i realiteten 
fått användningen som en soptipp och gjorts osynlig i väntan 
på framtida planering och erkännande. Qviström riktar kritik 
mot en framtidsseende planering och framhåller det som 
ett utopiskt sätt att hantera stadsranden och slöseri av tid. 
Platser lämnas i en konstant planlöshet och antas endast 
vara tillfälliga eller övergående. En viktig del av problematiken 
pekar Qviström ligger i planerarens sätt att tänka kring dessa 
platser utifrån dess historiska och framtida användning. Det 
som ligger i mellan – den nutida användningen förblir i flera fall 
ignorerad och bortglömd. Qviström kritiserar en planering som 
inte ger utrymme för den flexibilitet som krävs vid hantering av 
en tillfällig användning av det nuvarande. Det finns en inbyggd 
strävan efter en okänd utopisk framtid och vägran av att lyfta 
fram tillfälliga aktiviteter och övergående platsers potential. 
Ett tänkesätt som Qviström menar försvårar förståelsen av 
mellanrummens oordnade och blandade aktiviteter (ibid: 163, 
166).

Artikeln Exploring landscape dynamics at the edge of the city: 
Spatial plans and everyday places at the inner urban fringe 
of Malmö, Sweden (Qviström, Saltzman 2008) behandlar 
en liknande infallsvinkel. Fokus läggs på hur ett väntans 
landskap som befinner sig under ”limbo” kan utveckla nya 
värdefulla värden tätt kopplade till dess tillfälliga karaktär. 
Denna väntan kan kvarstå så länge att vissa platser övergår 
från ett väntande tillstånd till permanent tillstånd. Qviström 
målar upp ett landskap som ignoreras i offentliga handlingar 
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och platser som lämnas i form av vita fläckar i stadsranden. Platser i ett ”efernära 
landskap” karaktäriseras med kortlivade och tillfälliga aktiviteter som enbart går att 
uppmärksammas genom ett vardagligt perspektiv. Qviström beskriver att det krävs 
en ökad samverkan mellan stadsplanering och vardagliga aktiviteter för att få större 
förståelse av dessa mellanrum (Qviström, Saltzman 2008: 22, 24). 

Qviström skriver i artikeln Landscapes out of order: studying the inner urban fringe 
beyond the rural - urban divide (2007) hur tidigare forskning inte behandlar landskap 
med stadsrandskaraktär som ett eget landskap, utan riktar fokus på övergången 
mellan stad och land. Fysisk planering har betraktat mellanrum som endast 
objekt för förvandling från land till stad och expansion av staden som den ultimata 
markanvändningen. Aktiviteter kopplade till staden har ofta företräde framför aktiviteter 
på landsbygden, vilket förstärker stadsrandens öde. Qviström belyser en ambition 
som i många fall leder till stadsutveckling av homogena platser med bestämda 
användningar – antingen som stad eller land, offentlig eller privat, som natur eller 
kultur. Det finns inget mellanting, vilket Qviström menar är ett normativt synsätt 
på samhället och platser som exkluderar det annorlunda och hämmar stadens 
kreativitet. Qviström ifrågasätter planeringens grunder att planera för det ordade och 
städade, ett direkt motsatsförhållande till de ofta oordnade och okontrollerade platser 
i stadsranden. Aktiviteter såsom graffiti målas i detta fall upp som ett problem och 
en icke lämplig aktivitet. Differensen mellan ordnade respektive oordnade platser i 
staden blir extra tydlig genom de glapp som planeringen sätter upp mellan stad och 
land. I likhet med övriga artiklar beskriver Qviström platser som i väntan på framtida 
ordning istället utvecklar nya möjligheter för ”oordnade” aktiviteter som inte tillåts 
någon annanstans och som ifrågasätter den vanliga ordningen bortom lagstiftning 
(Qviström, 2007: 270, 271, 273). 
 
Gabriella Olshammar tar i sin avhandling Det permanenta provisoriet (2002) 
avstamp i ett återanvänt och aldrig färdigställt industriområde, Gustaf Dalénsområdet 
i Göteborg som inväntar rivning och ett erkännande. Olshammar definierar 
begreppet permanent provisorium för att beskriva fenomenet av ett nedgånget 
mellanrumsområde som befinner sig under förvandling. Begreppet ska även kunna 
appliceras på andra områden. Den geografiska placeringen, mellan stadskärna och 
landsbygd och en problematik av rum som hamnar i marginaler inom planering är 

centrala delar för hur detta mellanrum kan förstås. Begreppets 
betydelse ringar Olshammar in utifrån vissa kriterier som 
innefattar att det på platsen råder en estetisk oordning, befolkas 
med verksamheter med låg status och accepteras endast 
för att de är tillfälliga och hur storskalliga byggnadsprojekt i 
kombination av otillräckliga resurser riskerar att låsa platsen 
för fortsatta förändringar. Områdets tillstånd har karaktäriserats 
av entreprenörer som bedrivit verksamheter och föreningar 
som haft mötesplatser trots dess föränderliga och osäkra 
förhållanden. Olshammar belyser samtidigt en viss konflikt, 
där verksamma nyttjade det som fanns att nyttjas under 
tillfälligheternas spelrum, men dess kvaliteter uppfattades 
endast som inget annat än provisoriska. I beskrivningar 
av det befintliga området omnämndes bara vad framtiden 
skulle bringa, snarare än att det befintliga analyserades eller 
värdesattes (Olshammar, 2002: 8, 48, 95).

Ett nytt stadslandskap på språng

Tomas Wikström beskriver i antologin Periferin i centrum 
(2007) hur mellanstaden Flemingsberg i Stockholm kan ses 
som en del av det nya stadslandskapet. Karaktäristiskt för 
detta stadslandskap är dess spridda förtätningar och kärnor, 
platser med en eller ett fåtal funktioner sammanbundna med 
ett hierarkiskt nät av transportleder. Wikström framhåller ett 
stadslandskap där det inte längre anses lika självklart vad 
som är centrum och vad som är periferi. Stadslandskapet ”tar 
språng” och fortsätter att växa i och med utveckling av effektiva 
transportmedel och kommunikationssystem för interaktion på 
distans. För att skildra Flemingsbergs rumsliga egenskaper 
använder Wikström sig av platser som ingår i individens 
handlingslandskap och definierar det som ett omfattande 
gemensamt rum, där det ingår en rad olika platser för 
handlingar. Vidare försöker Wikström belysa stadslandskapets 
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potential som offentligt rum och utrymme för gränsöverskridande möten mellan 
människor (Wikström, 2007: 87, 101).
Överallt i det nya stadslandskapet kan tomma ytor som övergivits av någon 
verksamhet eller som väntar på en framtida expansion återfinnas. I Flemingsbergs 
handlar det om två skilda uppfattningar, tomrum som antingen en barriär eller 
ödemark mellan områden, eller som en mötesplats för liv och rörelse. Väl 
upptrampade stigar i området avslöjar att många genar dessa mellanzoner och 
samtidigt har olika anledningar till att vistas i rummet. Wikström iakttar att dessa 
tomrum, platser som befinner sig i marginalen har en särskild laddning och betydelse 
för invånarnas identifikation med stadsdelen. Det är tillfälligt approprierade platser 
de själv har upptäckt och erövrat. Samtidigt karaktäriseras dessa platser av att vara 
tillåtande, representera en bred variation i innehåll samt samt inrymma en viss 
handlings- och förflyttningsfrihet som inte är möjlig i andra delar av stadslandskapet. 
Wikström refererar till kulturantropologen Michel de Certeaus vardagsteorier och 
beskriver dessa platser som taktiska, i den meningen att mellanrummen mer 
eller mindre lånas och delas gemensamt med andra. Användarna är inte bara 
konsumenter, utan utgör rollen av producenter. Stadslandskapet tas i anspråk genom 
ett kreativt medskapande, där de flesta handlingar anses tillåtna och där människor 
förhåller sig taktiskt till givna ramar och utbud. Många av dessa tomrum eller 
mellanrum existerar på grund av tillfälligheter och kan hotas vid en fortsatt utbyggnad 
och förtätning (Ibid: 105, 110, 113). 

Det urbana landskapet med tydliga grunddrag från efterkrigsplaneringen under 
50-, 60- och 70-talen beskrivs i termer av ibland glest, ibland tät och samtidigt trögt 
och extremt föränderligt. Landskapet omformas ständigt i väntan på en framtida 
utveckling och Wikström belyser en osynlig dynamik som finns dold i obebyggda 
områden, där den förväntade effekten av en lucka som fylls igen är svår att förutse. 
Samtidigt pekar Wikström på att det finns en risk att använda termer som periferi eller 
utkanter. En problematik uppstår när en diskurs om landskapets utvecklingstendenser 
tar utgångspunkt i den traditionella rutnätsstaden som självklar kontext. Det 
nya stadslandskapet riskerar att hamna i skymundan när den historiska kärnan 
porträtteras som staden. Modernismens zonindelade stadsstruktur framställs skapa 
gränser genom stadslandskapet, med ett svagt differentierat öppet stadsrum och 
komplicerad rumslig indelning. Mellanrummet införs som ett nytt element mellan 

gata och kvarter, ett tredje rum och ett karaktäristiskt drag i 
modernismens stad. Mellanrum har inte endast fått sin form 
som en konsekvens av en medveten enklavplanering, utan 
utgörs av ytor som blivit över eller åsidosatta mellan olika 
projekt. Det offentliga rummet i traditionell bemärkelse existerar 
knappt i Flemingsberg utan är fragmenterat i ett fåtal svagt 
sammanlänkande rum. Wikström beskriver ett hybridlandskap, 
som varken är stad eller land. Begreppen ”mellanstaden” 
och ”en arkipelag av enklaver” används för att beskriva detta 
hybridlandskap. Stadslandskapet har under tidens gång 
vuxit ut successivt, ibland genom nya volymer som lagts till 
redan existerande, ibland genom en helt ny kolonisation. I 
mellanstaden finns det remsor eller större kvarlämnade ytor 
av obebyggd mark  som avsiktligt sparats till naturområden, 
bullerzoner, framtida expansionsytor, rivningstomter osv. 
Mellan det privata och det offentliga skapas därmed flera 
övergångsrum med ett brett spektrum av skilda territoriella 
och materiella egenskaper. Mellanrummen kan på olika sätt 
integreras i människors handlingslandskap och erbjuder skilda 
individer olika förutsättningar. Wikström grundar sin bedömning 
av respositivet på fyra följande aspekter som samspelar 
och överlappar med varandra; tillgänglighet, passerbarhet, 
bearbetbarhet och interaktivitet samt möten (Ibid: 111, 112, 118). 

Detta ”överskottslandskap” ses som ett svårdefinierat fenomen 
inom planering och skapar samtidigt distanser som människor 
dagligen måste överbrygga och ställer större utmaning i 
samband vid förflyttning (Nielsen, 2004: 7). Wikströms studier 
av Flemingsberg i termer av mobilitet och rörlighet skildrar en 
distinktion mellan barriärer och förbindelser i olika territorier. 
Barriärer är de delar som försvårar eller förhindrar förflyttningar 
i stadslandskapet medan förbindelser är rum som möjliggör och 
underlättar dem. Det bildas en rumslig ordning som reglerar 
och fördelar flöden och utbyten emellan. De fyra aspekterna 
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över respositivet som Wikström definierat tidigare blir avgörande för huruvida olika 
territorier uppfattas som barriärer eller som förbindelser och spelar därmed en viktig 
roll i hur individens handlingslandskap formas. Samtidigt ifrågasätter dessa termer 
av mobilitet bilden av det nya stadslandskapet i allmänhet. Wikström påpekar att 
det finns en rörlighet och flöden som i realiteten kan motverka och ibland övervinna 
ett fragmenterat och splittrat landskap. För Flemingsberg utgör mellanrummet 
ett tomrum som saknats i det verkliga hjärtat och en självklar bas för offentliga 
mötesplatser (Wikström, 2007: 130, 142). Samtidigt definieras mellanrum som ett 
slags överskott eller restprodukt. Mellanrum görs ibland osynliga och otillgängliga 
genom föreställningar som sprids i samhället och genom mänskliga rutiner för att 
ta stadslandskapet i anspråk. Certeau argumenterar för en slags appropriation 
av stadsrummet som är flyktig och fortlöpande snarare än stabil, i en tid då 
hybridlandskapet utsätts för omvandling (ibid: 157, 168).

Aktivering av mellanrum i staden 

Monica Sands avhandling Konsten att gunga (2008) undersöker mellanrummens 
möjligheter ur ett konstnärligt perspektiv och strävar efter att bidra med en ökad 
förståelse av hur mellanrum I stadsrummet fungerar (Sand, 2008). Sand försöker 
belysa hur ett spatialt, temporalt och teoretiskt dimensionerat utrymme samt dess 
gömda potential kan aktivera olika mellanrum genom rytmiska processer. När 
fokus ligger på att skapa väl definierade platser genom interaktion med tydliga 
byggnadskroppar, menar Sand att den kroppsliga interaktionen förblir odefinierad 
i mellanrummet. Detta tydliggörs i citatet “Rummet i mellanrummet begränsas, 
men inte av dess gränser. Det formas, men inte av sin egen form”. Samtidigt som 
mellanrummet målas upp som något problematiskt vid stadsplanering, anses det vara 
önskvärt då människor oavbrutet fortsätter att ta platser i anspråk (Sand, 2008: 206). 
Vidare hänvisar Sand till filosofen Elizabeth Grosz i den teoretiska diskussionen 
och tar upp mellanrum som saknar egen identitet: ”The space in-between is that 
which is not a space, a space without boundaries of its own, which takes on and 
recieives it-self, its form, from outside, which is not its outside” (Saltzman, m.fl. 
2009: 15). Identitetslösa platser behöver inte bli synonyma med en passivhet, 
utan genom att kreativt aktivera mellanrum kan nya potentiella relationer och 
dynamiska kombinationer produceras. I avhandlingen beskriver Sand ett av sina 

konstnärsexperiment: en gigantisk gunga med en dansare 
hängandes under Älvsborgsbron i Göteborg. Mellan bron och 
marken uppfattades mellanrummet till en början som en passiv 
tomhet utan varken funktion och användning. Mellanrummet 
aktiverades genom en rytmisk process först när en dansös 
började gunga och övergick från att vara ett avstånd till ett 
rum som tillåter nya situationer att ske. En viktig aspekt som 
Sand försöker att framhålla i sin avhandling, handlar om att 
gungan och dess aktiverande process inte lämnar några 
permanenta spår på platsen till skillnad från bron. Samtidigt 
startade processen en reaktion som resulterade i att flera nya 
närliggande mellanrum aktiverades i direkt kontakt med bron. 
Som nämnts tidigare, kan aktivering av mellanrum bidra till att 
olikheter på platser i samma led aktiveras och därmed även 
dess potential för skilda rytmer och aktiviteter (Sand, 2008). 

Avhandlingen skildrar varför mellanrum och dess aktiviteter 
sällan uppmärksammas. I likhet med gungexperimentet 
uppfattas mellanrum i många fall som endast ett tomt avstånd 
mellan fasta och materialiserade objekt i staden och där 
tillfälliga aktiviteter sällan lämnar några permanenta spår. Det 
finns en inbygd problematik när ett rum och dess upplevelser 
ska definieras, vilket Sand försöker att förklara kan ske genom 
dess tillfälliga och rytmiska processer eller aktiviteter som sker i 
ett mellanrum (Ibid).

Maria Hellström beskriver i artikeln Att stjäla en plats (2006) 
ett annat sätt på hur mellanrum kan aktiveras. Artikeln tar 
upp hur en bit skräpmark förvandlats till en rumsligt gestaltad 
kulturyttring genom att en liten röd stuga placerats på en 
bergsknalle mellan två trafikleder. Stugan beskrivs verka som 
en gränsöverskridande handling som aktiverade det offentliga 
rummet till samtal, aktiviteter och längtan. När stugan plötsligt 
försvann, väcktes frågor kring hur mellanrummet ska fungera. 
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Hellström gör en distinktion mellan att ges en plats, att ta plats och att aktivera en 
plats. Aktivering av mellanrum kan synliggöra dess förändringsbenägenhet och hur 
en anda av öppenhet kan utlösas. Hellström sätter det bristande platstagandet i ett 
bredare perspektiv och drar paralleller till fristaden Christiania i Köpenhamn. Området 
belyser ett ”socialt experiment” och kollektivt beslagstagande av ett urbant mellanrum, 
med en ny platsspecifik identitet som resultat. Medieoffentlighetens bilder profilerar 
området aktivt bland annat på grund av dess tillfällig ”gör-det-själv-arkitektur”. 
Christiania kom att aktiveras genom ett uttryck som Hellström väljer att kalla för en 
”platsstöld”, trots att det inte är en helt självklar definition av händelsen. Att ta eller i 
detta fall ”stjäla” en plats ses som en medveten handling mot offentlighetsprincipen. 
Det finns en attraktion inom individen att manifestera sig mot en förutbestämd 
platslogik, vilken ifrågasätter vem som har rätt till den gemensamma marken; 
ägaren eller användaren. Platstagandet som skedde i en större skala, aktiverade en 
tydlig gräns mellan konstnärlig handling och rumslig ordning. Samtidigt kunde nya 
relationer, positioner och möjligheter aktiveras. En bidragande orsak till platsens 
lyckade etablering grundar sig i en ökad medvetenhet om den estetiska dimensionens 
betydelse i det offentliga rummet. Hellström hänvisar till tänkaren Henri Lefebvre som 
menar att det estetiskt motiverande platstagandet kan ses som en transformativ ”icke 
begränsande” kraft (Hellström, 2006: 37, 38).

Christianias historia vittnar inte bara om hur staden kan medvetandegöras och 
definiera grunder för mänskliga möjligheter, utan hur en rumslig offentlighet kan 
utvecklas för att kunna tas i bruk, förskjutas och förändras. Att ”stjäla” en plats, 
aktivera ett mellanrum menar Hellström ifrågasätter offentlighetens giltighet. 
Platsstölden utmanar föreställningen om en rumsligt ordnad plats, där var individ 
har sin plats och där alla har en given roll i en naturlig tillhörighet. Hellström likställer 
handlingen att stjäla en plats vid att initiera ett händelseförlopp och refererar till 
kulturantropologen Michel de Certeau, för att beskriva synen av ett rum som ett 
”språkbruksrum”, där möjliga vändningar, överföringar och meningar sker mellan 
individer. Det gemensamma rummet blir likt i fallet med Christiania ett utrymme 
för handlingar. Christiana illustrerar en vilja efter ett oavslutat, inkluderande och 
öppet rum som tillåter direkt deltagande i rumsliga, kulturella och sociala processer. 
Spontanitet och självorganisering framställer Hellström som två ledord i strävan efter 
att omdefiniera och bryta den formella stadsplaneringens karaktär. 

Vidare försöker Hellström visa offentlighetens två motsatta sidor 
– ett rum där dess användare blir underkastade det ordnade 
och tillåts ett passivt deltagande och ett rum som faktiskt ger 
verklig möjlighet att inte bara aktivera en plats utan uppnå ökad 
personlig förståelse. Artikeln riktar en tydlig kritik mot hur den 
deltagande offentligheten riskerar att reduceras till förmån för 
andra faktorer såsom säkerhet, logistik, service mm samt sätter 
arkitekturens och stadsplaneringens funktion och principer 
under debatt (Ibid: 39, 40).

Gränsöverskridande handlingar och möten

Obebyggda, otydliga och marginella områden och öppna 
ytor av överbliven mark, ibland planlagda, ibland spontant 
uppkomna och i väntan på en framtida expansion lockar 
människor i alla åldrar till rörelse och en rad olika aktiviteter. 
Tomas Wikström (2007) definierar dessa överblivna ytor, 
restytor som ett mer snävare begrepp av mellanrum och 
skildrar gränsöverskridande rumsliga praktiker i Flemingsberg. 
Det forskningsarbete som Wikström redovisar behandlar 
användning av restytor och dess innebörd i ett hybridlandskap i 
form av potential för gränsöverskridande handlingar och möten. 
I stadslandskapet finns det ett värde i att människor med olika 
bakgrund blir synliga för varandra. Wikström identifierade 
tidigare betydelsen av fysiska barriärer som påtagliga hinder 
mot spontana sammanträffanden och vardagliga möten. Det 
finns flera orsaker och möjligheter till att restytor kan överskrida 
gränser mellan geografiska områden och människor med olika 
kultur och social status. Restytor fungerar som separerande 
remsor, men förbinder samtidigt områden genom övergångar 
och kopplingar samt ger utrymme för en variation av aktiviteter 
i det öppna stadsrummet. I detta fall utgör stigar som av 
olika skäl har trampats upp spontant som ett exempel på 
hur individen försöker att överbrygga gränser i landskapet 
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och tillägna sig rum. Platserna består av mark som inte regleras av en utförlig och 
detaljerad ordning, utan inbjuder till en mer betydande handlingsfrihet. Wikström 
framhåller arkitektdiskursen, en strävan efter att göra restytor mer ”användbara”, 
meningsfulla och till en gestalt för exploatering vilket kan leda till konflikter med 
det spontana (Wikström, 2007: 146, 147). Diskursen innefattar även en strävan av 
arkitekter att definiera det odefinierade, fylla igen det tomma med kontrollerade och 
planerade funktioner (Berglund, m.fl 2004). Restytor eller mellanrum står inte i fokus 
i en direkt designprocess utan utgör snarare indirekta konsekvenser av planering 
och byggande. Det överskottslandskap som den danske arkitekturforskaren lanserar 
i boken Formløs (2004) beskriver ”formlösa” platser, men Wikström påpekar att även 
miljöer som uppståt utan en tydlig riktad avsikt kan ha viktiga värden, men förblir i 
många fall ogestaltade då de inte utformas endast för en aktivitet.

Wikström refererar till sociologen Zygmunt Bauman och termen ”empty spaces” som 
avser liknande tomrum i två bemärkelser. Första delen handlar om odeciderade rum 
som saknar mening och där människan har svårt att förhålla sig till och inte finner 
någon anledning att befinna sig i. Den andra delen beskriver de delar av staden 
som är främmande och osynliga, där människan varken vill, kan eller vågar att röra 
sig. Wikström ställer frågan för vem en restyta vänder sig till och konstaterar att de i 
realiteten kan upptäckas och bli meningsfulla för vissa individer eller grupper (Ibid: 
148).
Richard Sennett (1992) tar utgångspunkt i de särskilda former för social interaktion 
och mötet mellan främlingar. Den traditionella täta staden blir en viktig grundsten 
och Sennett använder begreppet ”modern fear of exposure” för att belysa en inbyggd 
paradox kring benämningen mötesplats. Det finns en rädsla inom människan att 
på ett moget sätt vistas i den yttre offentligheten och det otrygga. I det allmänt 
tillgängliga offentliga rummet kan en konfrontation bidra till att ökad förståelse och 
sympati för andra utvecklas. I stadsrummet kan oväntade saker ske och individen 
kan upptäcka saker de inte kunnat förutse i förväg. En känsla av att inte se eller 
veta allt kan utvecklas. Att stöta på det oväntade och möta olikheter är kärnan i 
vad Sennett beskriver som narrative space. Det offentliga rummet måste därmed 
utformas på ett sätt som stödjer en informell, daglig kontakt mellan olika grupper 
och samhällsklasser. Sennett skulle hävda att städers strukturer är en viktig del i det 
sociala livet, dock med tiden som en viktig faktor. Stadens visuella upplevelse och 

kvaliteter som mångfald och oförutsägbarhet menar Sennett är 
ett resultat av de människor som vistats på platsen under en tid 
och skapat en identitet. Restområden kan i flera fall betraktas 
som utvidgningar eller baksidor av den urbana offentligheten 
som Sennett beskriver (Sennett, 1992: 30, 31, 92).

Wikström skildrar en annan tolkning av det allmänna och 
beskriver ett landskap som ingen kan äga, men alla har tillgång 
till. Således är restytornas territorialitet komplext, mångtydigt, 
motsägelsefullt och har en flytande karaktär (Wikström, 2007: 
149). 

Wikström använder den engelska termen ”transgression” för 
att beskriva det gränsöverskridande, handlingar som syftar till 
att bryta mot regler, normer och traditioner inom ett territorium. 
De negativt laddade orden associeras med alla former av 
beteenden och spår som restytornas användare lämnar efter 
sig såsom nedskräpning, klotter, vandalisering osv. Dessa 
handlingar går över etablerade och såväl kulturella och sociala 
som rumsliga gränser. Dessa gränser kopplas tätt samman 
med dikotoma begreppspar såsom ute och inne, här och där, 
oss och dom. Formella eller informella, strikta eller töjbara 
regler kan tillämpas i det offentliga rummet både innanför och 
utanför en avgränsning. Rörelse inom det offentliga rummet 
innebär en förflyttning mellan dessa territorier och övergång 
mellan delrum samt en successiv anpassning av beteendet 
utefter de regler som gäller vid platsen man befinner sig. Det 
gränsöverskridande kan innebära att korsa gränser genom 
heterogena publika rum för att utforska en värld utanför en 
trygg och välkänd miljö. Wikström belyser att det finns starka 
skäl för att söka sig utanför snäva ramar, möta det annorlunda 
och skapa utrymme för nya beteendenormer. I mötet med det 
främmande kan individen överge en plats för en annan eller 
införa nya sätt att vara och agera. Tillfällig eller permanent 
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appropriation kan ifrågasätta, utmana eller förvandla en plats – rum för både av eller 
för individer eller kollektiv. Att ta del av gränsöverskridande handlingar och dess 
möten vidgar vyer och ger individen möjlighet att ta plats i en anonym gemenskap 
av främlingar. Wikström drar paralleller till teoretikern Bauman som tar avstamp 
i offentliga, men icke-civila rum som kan återfinnas var som helst i det urbana 
samhället. Bauman beskriver flera olika aspekter av stadsrummets ”icke-bruk” som 
olika typer av rum (ickeplatser, tomrum etc) och sätt för att ta eller undvika att ta 
stadsrummet i anspråk, vilket påverkar mötet med främlingar. Wikström konstaterar 
att innebörden av det gränsöverskridande uppfattas som en permanent möjlighet i det 
offentliga rummet och dess handlingsrepertoar (Ibid: 150-152, 155).

Människor gör bruk av det urbana landskapet för en rad olika syften – med rekreation, 
personlig utveckling,  eller vardagsförflyttningar som de mest framträdande. 
Restytor kan ses som sociala rum med stora möjligheter att förknippas som verk 
och instrument. I likhet med Sands (2008) konstnärliga förhållningssätt till stadens 
mellanrum, framhåller Wikström restytor som ett socialt rum som kan utsättas för 
rumsliga manifestationer i form av mänsklig närvaro. Handlingen blir en källa till 
transgression eller ett kroppsligt gränsöverskridande av rum. Wikström drar slutsatsen 
att differentiering och mobilisering är två viktiga faktorer som måste tas i beräkning 
vid förvandling av restytor. Varje specifik plats erbjuder unika villkor, möjligheter och 
begränsningar som inte kan ges en likvärdig helhetslösning. Mobilisering blir av 
särskild vikt för att få människor att samverka och mötas mellan olika grupper (Ibid: 
169, 178). 
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Det finns flera olika typer av visuella modeller för analys av stadsrum och offentliga 
mötesplatser. Två etablerade modeller vars designprinciper fungerar som 
omstrukturering av staden är teoretiker såsom Gordon Cullen och Jan Gehl, vilka 
beskrivs mer utförligt i detta kapitel. Bland annat använder Cullen analysmodellen 
serial vision för att på olika sätt beskriva individens känslomässiga sinnesupplevelse 
av platsen genom seendet. Gehls analys bygger på olika möjligheter till kontakt samt 
på vilket sätt invånare rör sig i och använder staden. Analysmodellerna kompletterar 
varandra, i det faktum att Cullen använder det arkitektoniskt visuella närmandet 
till staden medan Gehl beskriver ur ett sociofysiskt sammanhang hur staden 
kan få ett livligt folkliv. Gehl ger konkreta exempel på hur platsens omgivning bör 
utformas för att besökare ska känna sig inbjudna till olika aktiviteter i stadsrummet. 
Modellerna beskriver hur det komplexa stadsrummet är uppbyggt av olika strukturer 
samt hur dessa kan analyseras för att identifiera möjliga styrkor respektive brister. 
I kombination kan de ovan beskrivna teoretiker och deras olika sätt att analysera 
staden bidra till att identifiera ett antal viktiga designprinciper. Dessa kan skapa 
förutsättningar för aktivering av stadsrum och utgör därmed underlag för arbetets 
gestaltningsförslag.

Gordon Cullen 

I boken The Concise Townscape (1996) beskriver Gordon Cullen hur städer och 
platser kan analyseras genom att behandla faktorer som seendet, platsen, innehållet 
och det funktionella budskapet. När invånare rör sig i staden framkallar platser 
olika känslor. Dessa upplevelser av att vara på platsen kan beskrivas i termer av 
flöden som hänger tätt samman med rumsformationer, skalor, möblering, kontraster 
mm. Cullen använder de tre begreppen; optic, place och content för att beskriva 
hur invånaren upplever platsen. I detta arbete har fokus lagts vid det förstnämnda 
begreppet, optic för att i mindre skala visuellt analysera invånarens synupplevelser 
vid förflyttning mellan olika stadsrum. Optic innebär att det genom rörelse skapas nya 
synintryck och avslöjanden i en serie av bilder (Cullen, 1996: 9-12).

Seendet (Optic). Cullen beskriver seendet som en viktig faktor för hur staden visuellt 
kan upplevas när människan går i den. Med hjälp av serial vision kan seendet och hur 
människan bedömer den fysiska miljön analyseras. En stiliserad bild räcker inte till för 

att beskriva upplevelsen av en plats, utan det krävs en film av 
sekvenser där en förflyttning sker mellan en punkt till en annan. 
Den visuella upplevelsen av en plats delas upp i två olika 
element, den existerande vyn och den nästkommande vyn. Det 
man ser runt omkring sig på den plats man tillfälligt befinner 
sig på är den existerande vyn. Den nästkommande vyn är 
nästa målpunkt och det som väntar framme när man rör sig. 
En förflyttning och inbördes spel mellan stadens huskroppar 
menar Cullen kan framhäva en känsla inom människan att hela 
tiden vilja se och upptäcka mer. I plan, eller på en karta kan 
en upplevelse inte tyckas märkvärdig, jämfört med effektfulla 
upplevelser som sker i tre dimensioner. Cullen pekar på att 
människans upplevelse av att förflytta i staden är upplyst av en 
rad plötsliga kontraster och element som känslomässigt har 
inverkan på ögat, vilket kan leda till att platsen kommer till liv. 
När staden saknar kontraster upplevs den som likformig och 
tråkig samt försvårar människans möjlighet att visuellt läsa av 
stadsrummet (ibid: 17-20).

Analysmodeller
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Cullen beskriver de olika sinnesupplevelser som människan kan uppleva när denne 
rör sig genom staden enligt fyra nedanstående exempel: 
- hur olika geometriska former utvecklar spänning, drama och intresse desto mer 
individen rör sig
- hur ett hinder på vägen kan bidra till en upplevelse av att röra sig från en plats till en 
helt annan 
- hur upplevelsen av en plats kan påverkas utav höga och uppstickande byggnader, 
vilket skapar intressanta vyer samt
- hur en nivåskillnad kan betona vikten av att visuellt läsa av rummet och upptäcka 
det som följer längre fram. Nivåskillnader kan skapa variation och utveckla nyfikenhet 
under resans gång i form av ständigt nya intressanta intryck (ibid).
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Jan Gehl

I boken Life Between Buildings, Using Public Space (2011) beskriver Jan Gehl hur 
den fysiska omgivningen påverkar de aktiviteter som sker mellan husen och hur 
människor uppehåller sig på platser. Stadens olika aktiviteter ställer i sin tur olika krav 
på den omkringliggande arkitekturen och dess rumsstruktur. Den fysiska planeringen 
kan påverka folklivet mellan byggnader, hur dessa är placerade samt valet av material 
och färger. Aktiviteter i staden är det som gör de offentliga platserna meningsfulla 
och attraktiva. Planering utav olika fysiska element i det offentliga rummet bör enligt 
Gehl placeras med hänsyn till små avstånd, inga väggar, låga hastigheter, samma 
nivå och ansiktsmötande för att uppmuntra till visuella och auditiva kontakter. Gehl 
utgår från fotgängarens perspektiv för att bedöma vad som är en god miljö att gå 
och uppehålla sig i och förespråkar en modell för att förbättra urbana platser. Gehl 
analysmodell innebär att observera besökare och undersöka vilka möjligheter att 
skapa kontakt platsen erbjuder. I boken New City Life (2006) skildrar Gehl hur 
Köpenhamn förändrats till en fotgängarvänlig stad genom stegvisa förbättringar under 
40 års tid. Stadslivet förändras konstant och alla förflyttningar och händelser bidrar 
till ett spektrum av aktiviteter. Gehl delar in en plats användning i tre olika kategorier: 
fixerade, flexibla och flyktiga aktiviteter. Genom att undersöka vilka sorters aktiviteter 
som försiggår på den offentliga platsen går det att avgöra om den upplevs som 
bra eller dålig. Offentliga platser som erbjuder en variation av olika aktiviteter och 
användare karaktäriseras av hög kvalitet, medan det på platser av låg kvalitet endast 
sker fixerade aktiviteter. Aktiviteter som är frivilliga är de som bidrar till det sociala livet 
på platsen. Gehl beskriver hur platser som lockar människor till att göra ett stopp eller 
ha som målpunkt innebär goda möjligheter för valfria och sociala aktiviteter (Gehl, 
2006). Analysen av stadsrummet baseras på en rad olika faktorer och principer som 
beskrivs nedan.

Fixerade (nödvändiga) aktiviteter. En del aktiviteter såsom att sitta bekvämt kräver 
någon form av fixerade möbler i det offentliga rummet. Fixerade aktiviteter innefattar 
nödvändiga handlingar som till exempel att passera förbi, handla, vänta på bussen 
eller att gå till skolan. Gehl beskriver att de fixerade aktiviteterna alltid äger rum 
oavsett väderförhållande eller årstid. Människan har inget val, den fixerade aktiviteten 
måste utföras på den bestämda platsen, handlingar som inte är knutna direkt till 

platsens utseende. På platser av låg kvalitet, menar Gehl att 
endast fixerade, nödvändiga aktiviteter äger rum. Det är platser 
där människor oftast varken vill vara eller uppehålla sig. Platser 
av god utformning innehar fortfarande fixerade aktiviteter med 
samma frekvens, men är aktiviteter som tenderar att dra ut på 
tiden (Gehl, 2006: 36, 37).

Flexibla (valfria) aktiviteter. Staden ska kunna möta en 
variation av aktiviteter och användare samtidigt som rummet 
ständigt förändras. Flexibla aktiviteter kan handla om större 
händelser såsom konserter, utställningar etc som bara sker 
under en begränsad tid. Det kan även gälla aktiviteter på 
platser som i framtiden förväntas bli permanenta. Det är 
aktiviteter som folk gillar och som sker under goda förhållanden. 
Gehl framhåller att människan deltar på egen fri vilja om 
tid, väder och plats gör det möjligt. Ofta är dessa aktiviteter 
beroende av den fysiska miljöns utformning. Andra exempel på 
sådana aktiviteter kan handla om att promenera och stå eller 
sitta på platsen för att få frisk luft (ibid).
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Flyktiga (sociala) aktiviteter. Flyktiga aktiviteter är handlingar som inte kräver 
fasta redskap för att underhållas, utan är aktiviteter som existerar med människans 
närvaro i det offentliga rummet. Exempel är gatuunderhållare som tar med sig egna 
redskap, barn som leker, konversationer eller att iaktta andra människor. Desto mer 
människor och liv på en plats desto mer möjligheter finns det för sociala aktiviteter. 
Gehl benämner dessa flyktiga och sociala aktiviteter som ”resultataktiviteter” då 
dem vanligtvis är en följd av människors rörelse i staden och i kombinationen av 
andra aktiviteter på platsen. De flyktiga aktiviteterna är därmed indirekt ett resultat av 
fixerade och flexibla aktiviteter och skapar förutsättningar för ett aktiverat och attraktivt 
stadsrum. Dessa aktiviteter innebär att människor kan ses och träffas, utan att aktivt 
umgås med varandra på offentliga mötesplatser. Gehl benämner denna form av 
umgänge som lågintensiv och som en gråzon där skillnaden av att vara helt ensam 
och att intensivt umgås fylls igen (ibid).

Valfria och sociala aktiviteter är önskvärda för platser av hög kvalitet, vilka skapas vid 
goda förhållanden och god miljö. Gehl fokuserar på stadens aktiviteter och beskriver 
ett antal kriterier för användning av stadens rum. Modellen används  för att analysera 
stadsrummet och kan appliceras på olika platser för att beskriva hur många kriterier 
det offentliga rummet möter. Gehl listar tolv kriterier för att garantera säkra, bekväma 
och njutbara stadsrum med social och kulturell utbyte. Dessa kategoriseras i tre 
grupper: skydd, komfort och njutning. Vid analys av en plats tillämpas modellen i 
kombination av fält färgade i vit, grått och svart för att indikera en dålig, medel eller 
bra uppfyllelse av kraven. Platser med flest svarta markerade fält är platser med mest 
livligt folkliv (Gehl, 2006: 106). Modellen används som ett hjälpmedel för att analysera 
vad en plats saknar respektive vad som redan bidrar till dess goda miljö.

Figuren är en egen tolkning och översättning av Jan Gehls (2006) 12 kvalitetskriterier för en 
god miljö vid analys av stadsrum.
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Samla in eller sprida ut. 

Integrera eller segregera. 

p

Rumsform i staden. Gehl identifierade tidigare hur en plats fysiska omgivning bidrar 
till att skapa platsens förutsättningar. Stadsrummets form är betydelsefull för att det 
ska kunna användas maximalt. Den fysiska omgivningen påverkar därmed i hög 
grad de aktiviteter som skapas och om platsen betraktas som attraktiv. För att visa 
om rummet anses tillgängligt eller inte använder Gehl fyra olika exempel. Ingen av 
motpolerna är entydigt antingen positiv eller negativ utan skiftar i karaktär beroende 
på plats (Gehl, 2011). 

- Samla in eller sprida ut. Genom att samla ihop aktiviteter på samma plats kan 
människor istället för att spridas ut samlas på samma plats. Möjligheter för interaktion 
och deltagande i individuella händelser kan även stimuleras. När aktiviteter samlas 
blir avstånden små jämfört med en utspridd plats. Människor i omgivningen blir 
medvetna om vad som sker runt omkring och kan själv bestämma om de vill delta 
eller inte. Gehl beskriver att när byggnader och entréer placeras tätt intill varandra kan 
människor samlas in. Förutom händelser eller aktiviteter kan en plats funktioner vara 
samlade eller utspridda (Gehl, 2011:81, 85).

- Integrera eller segregera. Integrering innebär att en variation av aktiviteter och 
användare tillåts fungera sida vid sida. Segregation däremot indikerar en separation 
av funktioner och grupper av människor som är åtskilda ifrån varandra. Gehl 
beskriver ”vardagsrumsmetoden” som ett exempel för att visa hur olika aktivitete 
både kan åtskiljas och integreras i samma rum. Människor som bor och arbetar i 
olika områden ska kunna använda samma offentliga platser och mötas i kontakt med 
vardagliga aktiviteter. Olika typer av människor som integreras bidrar till att skapa en 
levande plats. Gehl beskriver hur mixen av funktioner och användare kan ge ökad 
förståelse av hur staden fungerar och stimulera och inspirera människor (ibid: 101).
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Bjuda in eller utesluta. 

Öppna upp eller stänga in. Öppna upp eller stänga in. 

- Bjuda in eller utesluta. Stadsrum som bjuder in är lättillgängliga, lockar och 
uppmuntrar människor till aktiviteter från privata platser till offentliga miljöer. 
Uteslutande rum kan i kontrast vara svåra att komma åt och stänga ut människor 
både fysiskt och/eller mentalt. Gehl belyser hur flexibla gränser i övergångszoner som 
varken markeras som privata eller helt offentliga kan fungera som kopplingslänkar för 
att fysiskt och mentalt förflytta sig fram och tillbaka, in och ut i rummet. Möjligheten för 
människor att kunna betrakta, se vad som sker och delta i det offentliga rummet kan i 
många fall fungera som en inbjudan för besökare (ibid: 113, 115).

- Öppna upp eller stänga in. Vad som sker i det öppna eller slutna rummet är 
avgörande för hur människan upplever rummet och möjligheter till olika aktiviteter. Att 
öppna upp en plats innebär att skapa en kontakt mellan platsen och dess omgivande 
platser, bostäder eller affärer. En öppenhet kan innebära flera fördelar. Ett stadsrum 
kan berikas och öppnas upp för fler aktiviteter och upplevelser. För att en plats ska 
upplevas som öppen menar Gehl att det krävs en öppenhet, möjlighet att kunna se in 
och ut i båda riktningar samt korta avstånd (ibid: 121). 
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Avstamp

Malmö är en stad som växer både till ytan och sett till befolkningsökning, med i 
dagläget 300 000 invånare. Staden har genomgått dramatiska förvandlingsprocesser 
från en medeltida sillmetropol genom industriepokens arbetsstad till ett postmodernt 
kunskapssamhälle (Jensen, Lisberg 2008). Samtidigt finns det många centrala 
och kringliggande platser i Malmö, tomma ytor eller håligheter som behövs knytas 
samman till sin kontext och omgivning. Många av dessa ytor har åsidosatts 
vid planering, men är mellanrum som skapar möjligheter för ny bebyggelse, 
transformation eller offentliga platser för rörelse, liv, möten, handel och aktivitet. 
Stadslandskapet i Malmö erbjuder många ytor och mellanrum att studera och 
länka samman. Norra Sorgenfri i Malmö är en stadsdel som befinner sig under 
omvandling och omfattas i flera av stadens planprogram som ett område för 
framtida stadsutveckling. Området är intressant att studera för dess flera tomma 
ytor, övergivna industrilokaler, centrala lokalisering och som potentiell länk i staden. 
Stadsdelen pekas ut som betydelsefull för hela stadens utveckling och planeras för 
en kvartersstad med blandad bebyggelse, som en ambition att förtäta staden (Malmö 
Stadsbyggnadskontor, 2008). Som en del av arbetets geografiska avgränsning har 
följande inventering och analys lagt fokus vid en specifik plats, mellanrum i staden 
med kringliggande tomma stadsrum.

Val av plats 

Utifrån forskningslitteraturens definitioner och tolkningar av dessa svårdefinierade 
mellanrum har en specifik plats valts ut. En studie av platsen syftar till att kunna 
besvara och undersöka arbetets frågeställning: vilka begränsningar fysisk planering 
har som instrument samt hur rum i marginaler kan integreras och omvandlas till 
aktiva stadsrum. En inventering följt av ett antal olika analyser genomförs på en plats 
vars existens har länge varit och är omdebatterad. Analysen baseras på teorier av 
Cullen och Gehl och syftar till att öka förståelsen av platsen och samt utgör underlag 
för diskussion om platsens utmaningar och möjligheter. Platsen präglas i nuläget av 
flera olika beskrivningar och är möjlig att definiera som en intressant konfliktpunkt. 
Det är en bit skräpmark som åsidosatts vid planering och illustrerar en övergiven 
plats i ett väntans landskap på framtida etablering.

Inventering och analys
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Inventering  

I denna del av arbetet görs en översiktlig inventering av det valda mellanrummet och 
den fysiska omgivningen. Platsen inventeras genom ett flertal platsbesök under olika 
tider på dygnet och dokumenteras med bild. För att förtydliga områdets bakgrund 
presenteras en kort beskrivning av platsen tillsammans med en illustrerande 
beskrivning i plan. 

Platsbeskrivning.  Platsen ligger belägen i Norra Sorgenfri, Malmö och benämns 
som en del av kvarteret Brännaren. Ödetomten är i folkmun mer välkänd under 
namnet ”Stäppen” och utgör en viktig del av Malmö kommuns stadsutvecklingsplaner 
för omvandling av Norra Sorgenfri. Kommunens översiktsplan 2005 ringar in området 
och beskriver en utveckling av blandad bebyggelse och tät innerstadskaraktär 
för området. Projektet för Norra Sorgenfri har sedan 2005 drivits med syfte att 
utveckla Malmös äldsta industriområde till en socialt och fysiskt integrerad stadsdel 
som en förtätning och förlängning mellan östra Malmö och centrala innerstaden. 
Plandokumenten beskriver samtidigt en plats som består av avrivna fastigheter och 
en otämjd växtlighet av ruderatkaraktär, som skräpmark och endast mark i närhet 
av annan bebyggelse. Fastigheterna pekas ut med begränsade bevarandevärden då 
dess skick är så pass förfallna (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2008: 52, 53).

Vid ett första inblick och besök uppfattas platsen som en ödetomt, en övergiven 
industritomt och ett slags gränsland mellan innerstad och ytterområde, mellan natur 
och kultur. Platsen upplevs som en av Malmös baksida och besökare möts av 
ogräs, krossat glas, sopor, däck och graffiti bland den övervuxna växtligheten och 
rivningsmassor. Ödetomten verkar ha under många år varit en frizon för hemlösa 
grupper då det går att finna spår av madrasser, slitna tält och ett flertal husvagnar, 
men som verkar ha blivit bortkörda från platsen. Stadsdelen präglas av hög kulturell 
blomstring och ett stort antal kreativa konstnärer gör fysiska uttryck på området. 
Kvarteret och framförallt området kring Stäppen verkar ha vuxit fram som en spontan 
scen för kreativa urbana uttryck. Platsen inrymmer bland annat en större inofficiell 
skateboardpark byggd av ett gäng ungdomar och befinner sig i en mer organisk 

Stäppen

Influensområde
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Stäppen - Skräpmark eller social mötesplats? 

och fri miljö till skillnad från kommuns övriga strikt anlagda 
parker. Platsen är ett tydligt exempel på ett marginaliserat 
rum som med sina konstnärliga aktiviteter ofta hamnar i krock 
med planerarnas visioner och därmed placeras i ett väntans 
läge på framtida utveckling. Tack vare urbana uttryck såsom 
konstutställningar har platsen tagits tillvara och omvandlats 
från en oanvänd mark till en delvis social mötesplats, vilket 
förklarar bakgrunden till namnet ”Stäppen”. Många utav 
Malmös övergivna tomter är just stadens stäppmarker. Det 
är ett hybridlandskap där natur möter rik kultur i form av en 
föränderlig och organisk miljö. Platsen uppfattas som ett 
ingenmansland, men inrymmer samtidigt en levande miljö på 
en annars död plats. På kartan målas platsen ut som en vit och 
tom yta utan klar funktion, men är i verkligheten snarare fylld av 
förväntningar och kulturella rikedomar.
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Platsbeskrivning. Plankarta över området idag
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Analys

Detta avsnitt utgör en analys av det inventerade mellanrummet och avser att 
undersöka hur det visuellt kan läsas av med hjälp av olika analysmodeller. Följande 
illustrationer i kombination med olika analyskartor har som syfte att visa platsens 
nuvarande användning, utformning och dess potential som ett aktivt stadsrum.

Serial vision. I bildserien identifieras flera utav Cullens exempel på känslomässiga 
sinnesupplevelser och hur den fysiska miljön bedöms med synintryck genom 
förflyttning mellan en punkt till en annan. Stäppen omringas av starka väggar i 
form av plank och höga huskroppar utåt mot den trafikerade Nobelvägen och när 
besökaren rör sig runt hörnet väntar ett högt, delvis förstört galler med mindre hål 
som små approprierade ingångar. Platsen upplevs redan vid start som alldeles 
för öppen för att kunna orienteras och läsas av. Det finns en tydlig relation mellan 
öppna och slutna delar i rummet, där besökaren ständigt möts av en variation av 
synintryck och har svårt att bedöma sin position i rummet. I kombination med en 
förfallen industrifastighet i tegel, brännaren är den nästkommande vyn till en viss 
del dold, vilket utvecklar spänning och intresse för besökaren att röra sig vidare. 
Intill tegelhuset finns en större öppning av gallret vilket uppfattas som den tydligaste 
entrén till området och en stenbom som blockerar vägen. Bommen fungerar som ett 
hinder på vägen och avskärmar platsen innanför vilket bidrar till en sinnesupplevelse 
av kunna röra sig från en plats till en annan. När besökaren väl kommit in dyker 
plötsligt en stor, öppen och rektangulär yta upp så att nästintill hela platsen är möjlig 
att se, men uppfattas inte som ett tydligt definierat rum. För besökaren kan det 
upplevas någorlunda svårt att överblicka det oordnade synintrycket då platsen inte 
kan ses i en och samma vy samt att förstå platsens funktionella budskap, var och 
hur denne ska röra sig i rummet. Vid ingången finns en mindre parkering som mer 
fungerar som en barriär och delar upp platsen i två delar. Det långa siktavståndet åt 
olika väderstreck gör att platsen upplevs som relativt öppen och platt runt omkring, 
men med en otämjd vegetation, högar av däck och soppor, förfallna väggar med 
färgstarka grafittimålningar, husvagnar och ett flertal ramper skapas intressanta vyer 
av nivåskillnader som markerar platsen under resans gång. Allt som kommer i den 
existerande vyn kan inte direkt ses och uppfattas. Vegetationen som skiljer av platsen 
är inte kompakt utan gör det möjligt att ana den nästkommande vyn. Den inofficiella 

skateboardparken med upphöjda respektive nedsänkta ramper 
tillför ytterligare nivåer i det annars öppna fältet, vilket drar 
till besökare. En nivåskillnad kan betona vikten av att visuellt 
läsa av rummet och upptäcka det som döljer sig längre fram 
och utveckla besökarens nyfikenhet. Platsen omringas av 
höga och upptickande byggnader samt trånga öppningar till 
den omkringliggande miljön, vilket markerar utrymmet och 
påverkar den visuella upplevelsen mellan öppet och slutet. 
När besökaren ska lämna platsen gäller samma som vid 
början, den nästkommande vyn utanför platsen är till viss del 
dold och dyker upp antingen plötsligt eller gradvis beroende 
på vilken utgång av de flera man väljer. Tvärs över den breda 
gatan synliggörs ett annat öppet mindre rum med liknande 
otämjd vegetation och industrifasader med grafittimålningar. 
Det långa siktavståndet gör det svårt för besökaren att skapa 
en uppfattning om platsen och dess funktion. Det är ett rum i 
marginal utan användning och aktivitet. Upplevelsen av platsen 
blir därmed relativ kort och endast som en transportsträcka. 
När besökaren förflyttar sig mellan de övriga rummen är 
synintrycken låga. Upplevelsen av att röra sig mellan dessa 
rum är kortvarig och erbjuder inga intressanta vyer att 
betrakta. Den övergivna industrifastigheten av tegel längs 
förflyttningen fungerar dock identitetsskapande för området och 
gör att besökaren genom olika sinnesupplevelser kan vittna 
om platsens historia och karaktär. Besökaren vägleds till att 
förflyttas i anslutning till trafikvägen och kommer fram till en 
målpunkt av en öppen gräsyta slutet av galler och stängsel. 
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Serial Vision. Plankarta med olika målpunkter
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En god miljö. Fixerade, flexibla och flyktiga aktiviteter är olika sorters aktiviteter för 
användning av stadsrummet. Gehl har arbetat fram en lista med 12 kvalitetskriterier 
som bör uppfyllas för att skapa en god miljö. Listan kompletteras med punkter i vit, 
grått och svart som markerar kriterier som är dåligt, medel och bra uppfyllda. Platser 
med flest vita punkter skapar minst möjligheter till ett livligt folkliv och variation 
av aktiviteter. Platser av hög kvalitet innebär att valfria och sociala aktiviteter ges 
utrymme, vilka skapas vid goda förhållanden och en god miljö (Gehl, 2006). Analysen 
används för att undersöka vad platsen saknar och vilka faktorer som redan bidrar 
till en god miljö. Samtidigt är den baserad på författarens observation av platsen vid 
vissa specifika tidspunkter.

De aktiviteter som tas plats och kan läsas av innanför området är främst de flexibla 
och flyktiga men även enstaka fixerande går att iaktta. Många av de valfria och 
sociala aktiviteter tas i konstnärligt uttryck och platsen indikerar en mängd olika 
fysiska tecken på detta i form av graffitimålningar, tillfälliga möbleringar av sitt- och 
sovplatser, ramper etc. Under observationen uppfattades ingen direkt form av 
fysisk aktivitet, möten eller lek på platsen. De fixerade, nödvändiga aktiviteter sker 
främst utanför platsens inhägnad och som en transportsträcka till fots mellan olika 
punkter och övriga sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter handlar om att röra sig mellan 
parkering och övriga omkringliggande verksamheter. Bilparkeringen lockar människor 
med bil in på platsen, men ses enbart som en nödvändig aktivitet. Besökare parkerar 
bilen för att fortsätta mot sin målpunkt och inte för att stanna på platsen. Flera utav 
Gehls exempel på hur fysiska element i omgivningen bör placeras går att utläsa. 
Kontaktmöjligheter med ansikte mot ansikte omkring platsen är dåliga eftersom 
det svårt för bilister och fotgängare att se varandra då en hög plankväg och slutna 
byggnadskroppar delvis skymmer sikten. Platsen delas upp i flera rum och skiljer 
besökare ifrån varandra. Även innanför den öppna platsen är avstånden långa, 
vilket avgränsar flera ytor ifrån varandra och hämmar kontakt mellan människor. 
Trots de hårt trafikerade väggarna kring området är ljudnivån låg så att samtal kan 
föras. De mest populära sociala och valfria aktiviteter sker kring resterna av en 
förfallen fasadvägg och skateboardparken. Där omkring finns flera husvagnar, spår 
av tillfälliga övernattningslösningar, tomma grafittiburkar, möbleringar och tecken på 
fysiska aktiviteter som sker vid flera av ramperna. Dessa aktiviteter kan även bero 
på platsens goda väderförhållanden med kombination av solljus, skugga, skydd mot 

vind och drag. Eftersom platsen har en stor och öppen yta kan 
promenader och annan fysisk aktivitet göras, men flera hinder 
på vägen i form av skräphögar, stenmassor, plank och förfallna 
rivningsmassor förhindrar en eventuell förflyttning. 

Ett flertal av kriterierna uppfylls delvis men inte helt och hållet. 
Platsen har övervägande vita punkter, vilket indikerar att endast 
ett fåtal kriterier för en god miljö uppfylls. Samtidigt kan vissa 
aktiviteter och funktioner vara svåra att mäta och avläsa vid 
en observation. Analysen redovisas i form av en illustrerande 
plankarta med en variation av aktiviteter i kombination med 
punkter som visar platsens uppfyllda krav.

Gehls 12 kriterier - Endast 4 kriterier av medel och resten dåligt är 
uppfyllda. En god miljö? 
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En god miljö. Plankarta med intensitet av olika aktiviteter 
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Rumsform. Gehl beskriver att när olika aktiviteter samlas på samma ställe, lockas 
även olika typer av människor på samma ställe. Principen handlar i grunden om att 
samla in människor och inte de fysiska byggnaderna (Gehl, 2006). Rumsformen 
är till en viss anmärkning samlad genom att platsen är utformad som en enda 
stor och öppen yta, med entréer som leder fram till samma rum. Dessutom ligger 
platsen i närhet till de omgivande tomma ytorna och är alla rum med liknande 
egenskaper och placering intill trafikbarriärer. Samtidigt upplevs platsen utspridd då 
det inte finns några tydligt definierade ingångar eller funktioner som kan samla ihop 
rummet. Storleken på ytan är inte riktigt överblickbar på grund av långa siktavstånd. 
Utformningen av platsen bidrar till att de aktiviteter och funktioner som existerar 
tenderar att spridas ut. Platsen omsluts av kompakta och höga byggnadskroppar på 
två sidor med huvudsakligen industriverksamheter och en bilverkstad medan de två 
övriga sidor är öppna mot trafiken och har inte någon definierad avgränsning. De 
intilliggande verksamheter skapar inte heller kontakt eller lockar till nya aktiviteter. 
Rummet har därmed en dålig kontakt med omgivande platser och andra viktiga 
funktioner. 

En integrerad rumsform innebär att olika aktiviteter och olika människor kan fungera 
sida vid sida. Platsen erbjuder funktioner som vänder sig till olika åldrar och grupper 
i samhället, även om den konstnärliga klassen får störst representation. Det saknas 
dock funktioner som får besökare att stanna längre stunder, vilket gör att platsen 
och dess omgivning kan uppfattas som mindre integrerad. Platsen är sluten vid tre 
av sina fyra sidor, vilket både ger rummet dess stängda form och skapar spännande 
vyer för besökaren. Gehl menar att lättillgängliga platser uppmuntrar istället 
besökare att träda in och utforska området. Det finns olika ingångar och passerande 
stråk från flera håll vilket ger en bra insyn trots platsens omfattande ytstorlek. 
Ingångarna är av varierad skala, utformning och placering där vissa uppfattas som 
mer svårare än andra att upptäcka. Kontakt med de andra offentliga rummen kan 
bidra till fler aktiviteter och öppna upp platsen för ett större interaktionsområde. 
Den fysiska omgivningen består i huvudsak av förfallna industrifastigheter med 
slutna tegelfasader mot platsen, vilket stänger in platsen ytterligare och skapar en 
tydlig kant. Platsen som ett offentligt rum är placerad i relation till en omgivning 
av industriverksamheter som uppfattas som privat mark, en gräns som stöter bort 
besökare. Rumsformen uppfattas varken som integrerande 

eller segregerande eftersom platsen utöver vissa urbana uttryck 
inte har några tydliga funktioner. Det är ett ingenmansland, 
mellan kultur och natur och en plats av skräpmark som lämnas 
åt skateboardåkning, grafittimålning och en sovplats för 
marginaliserade grupper i staden. 
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Innehåll

Hög

Låg
Mellan

Stäppen

Rumsform. Plankarta med intensitet av förflyttning, rörelse och nätverk
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Utmaningar & möjligheter

Inventeringen och de olika analyser visar tydligt att platsen präglas av både ett flertal 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Ödetomten, Stäppen ligger i ett gammalt 
industriområde i direkt kontakt med stadens centrala delar samt andra viktiga stråk 
och knutpunkter. Samtidigt påvisar analysen ett område som upplevs som obefolkat 
och otryggt där boende i staden endast passerar under dagtid. Mellanrummet 
har i nuläget ingen definierad funktion och plats i staden, vilket belyser vikten av 
en planering som tillåter en flexibel och föränderlig utformning. Parallellt går det i 
analysen upptäcka att platsen officiellt inte pekas ut som en mötesplats, men att de 
flera urbana och kreativa uttryck vittnar om en inofficiell social mötesplats med flyktiga 
aktiviteter. Cullen använder serial vision för att beskriva människans känslomässiga 
sinnesupplevelser av platsen genom seendet vid förflyttning från en punkt till en 
annan. Tillgänglighet och läsbarhet är viktiga faktorer för orientering i det offentliga 
rummet (Cullen, 1996). Genom att skapa fler och tydligare gångstråk till och på 
platsen kan fler människor röra sig i rummet enligt Cullen. Analysen skildrar att de 
aktiviteter som idag sker är övervägande nödvändiga aktiviteter, vilket förstärks när 
människor endast använder området som en passage till andra målpunkter. Det går 
dock att identifiera en del valfria och sociala aktiviteter, vilka Gehl i sin analysmodell 
beskriver som en förutsättning för platser av hög kvalitet. Dessa aktiviteter begränsas 
dock till enskilda användare såsom ungdomar, konstnärer eller hemlösa. I flera fall är 
det marginaliserade grupper som brukar rummet och tar plats i området. Samtidigt 
karaktäriseras platsen av ett rikt kulturliv, vilket kan bidra till att locka fler människor 
och utlösa andra aktiviteter. 

Stäppen är likt de övriga utpekade tomma platserna placerad intill en stor korsning, 
vilket påverkar upplevelsen av rummet och den eventuella förflyttning som skulle 
kunna ske mellan flera av stadsrummen. Höga hastigheter och fordon skapar en 
känsla av otrygghet och hämmar områdets potentiella användning. Till skillnad från 
Gehls analysmodell beskriver Cullen människors rörelse, förflyttning och nätverk 
mellan platser, vilket är avgörande faktorer för en sammanlänkad stad. Gehls 12 
kvalitetskriterier för en god miljö kan tillämpas för att identifiera hur väl platsen 
uppfyller kriterierna i nuläget och påvisa vad som eventuellt bör förbättras. Analysen 
visar att platsen i princip endast uppfyller ett fåtal medelmåttliga kriterier. Modellen 

analyserar hur stadens strukturer ser ut runtomkring platsen 
samt vilka aktiviteter som visuellt och fysiskt kan läsas av. 
Gehl beskriver hur platsens rumsform har en betydelse för 
vilka aktiviteter och kontakter som uppmuntras eller förhindras. 
Analysen visar att platsen varken kan uppfattas som integrerad 
eller segregerad. Samtidigt sker majoriteten av rummets 
aktiviteter på platsen norra sida jämfört med den södra sidan 
som upplevs mer folktom och öde. Platsens storleksyta kan 
både ses som en kvalité och en brist i detta fall.  Den stora 
ytan är positiv för aktiviteter som kräver större utrymme och 
kan bidra till en variation av användningar. Besökare kan 
överblicka rummet då väldigt få hinder och nivåskillnader står 
i vägen. Samtidigt uppfattas platsen som öde och folktom 
med långa siktavstånd, vilket gör vyerna mindre intressanta 
och spännande i enlighet med Gehls förklaringsmodeller. En 
utmaning är att definiera platsens början och slut. Platsens 
ytstorlek bidrar till att de aktiviteter som sker sprids ut och 
glesar ut rummet. Områdets funktioner är samlade kring 
platsen likt en tydlig gräns mellan det offentliga och privata livet. 
Det finns flera anledningar för människor att röra sig på platsen, 
vilket möjliggör för ett rikt folkliv eftersom platsen både öppnar 
upp sig och bjuder in besökare. Det finns ett flertal mindre 
öppningar i galler och två tydligare och bredare entréer som 
bidrar till att förstärka rumskänslan.

Designprinciper. Utifrån de olika analysmodellerna kan 
det göras en sammanfattning av de designprinciper som 
identifierats och tagits fram för att skapa förutsättningar för ett 
aktivt och integrerat stadsrum. Gestaltningsförslaget kommer 
att med underlag av dessa designprinciper omvandla kriterier 
från dåliga till goda samt att ta tillvara och förstärka befintliga 
kvalitéer för att bibehållas goda. Kombinationen av teorier från 
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Cullen och Gehl kompletterar de olika analyserna som redskap och har relevans för 
det studerade ämnets undersökning. Designprinciperna sammanfattas kort enligt 
nedan:

- Förflyttning mellan olika stadsrum: En känslomässig inverkan och 
sinnesupplevelse av att röra sig och hela tiden vilja se och upptäcka det som döljer 
sig längre fram under resans gång kan utvecklas när människan förflyttar sig i staden. 
Plötsliga kontraster och element kan bidra till att folktomma platser kommer till liv och 
där sammanlänkade rum bygger staden inåt istället för utåt. 

- Aktiviteter och människor: Platser som erbjuder en variation av olika aktiviteter 
och användningar kan locka olika typer av människor på samma plats. Valfria och 
sociala aktiviteter bidrar till ett livligt folkliv, vilket skapar förutsättningar för platser av 
hög kvalitet och god miljö. 

- Kontaktmöjligheter: En rumsform som samlar in, integrerar, öppnar upp och bjuder 
in påverkar de kontakter som kan skapas i det offentliga rummet. Fysiska element bör 
därmed placeras med hänsyn till små avstånd, inga väggar, låga hastigheter, samma 
nivå och ansiktsmötande. Den mänskliga skalan är avgörande för möjligheten att ta 
kontakt mellan olika människor. 
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Gestaltningsförslag
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Nätverk av tydliga gångstråk skapar kontinuitet och länkar 
samman med rum som finns utanför marginalen för en större 
helhet. Den mänskliga skalan används för att bygga staden inåt 
och integrera olika aktiviteter och olika typer av människor på 
samma samma yta. Stäppen ska vara en plats som bjuder in 
till fysisk aktivitet, sociala möten, lek och underhållning oavsett 
dag/natt och sommar/vinter. 

Konceptet består av följande tre delar i en helhet för att aktivera 
stadsrummet och skapa en god miljö: en sammanlänkad stad, 
möjligheternas rum och olika aktiviteter = olika människor. 
Gestaltningsförslaget presenteras med en situationskarta, 
utsnitt samt sektion och illustration för en möjlig utformning av 
platsen. 

 

Koncept

Det är viktigt att behålla områdets karaktär av ett gammalt industriområde och lyfta 
fram tillhörande element som gör platsen mer inbjudande och livfull. De aktiviteter 
som redan tar uttryck på platsen ska kunna utvecklas. En plats som ger möjlighet för 
olika aktiviteter och som lockar olika typer av människor eftersträvas. 

Platsen bör i enlighet med analysmodellerna ha tydligare strukturer så att besökare 
lättare förstår sig på platsens funktion och uppbyggnad. Förslaget planerar för 
liv, människor och aktiviteter. Det är stadsrum som initierar till det liv man önskar 
uppnå och i kombination med omkringliggande byggnader aktiverar och stödjer 
både rummen och livet i staden. Förslaget undersöker samtidigt den urbana formen 
och skalan och öppnar upp möjligheten att fullständigt omtolka platsens funktion 
för att tillföra en ny stark identitet. Genom att lämna större delar av området öppna 
för flexibel användning kan en stegvis utveckling och successiv anpassning av 
området ske. Platsens unika karaktär kan förstärkas och kopplas samman med 
övriga stadsrum. Stäppen ska kunna utvecklas och växa med dess användare och 
omvandlas från ett enformigt industriområde till ett integrerat, dynamisk och aktivt 
stadsrum. Områdets historia är identitetsskapande och därmed en viktig faktor att 
bevara vid omvandling. Den utvalda platsen har flera andra kvalitéer som är väl värda 
att bevara och förtydliga. En av dem är den inofficiella skateboardparken och den 
intilliggande grafittimålade fasadväggen efter en avriven fastighet i områdets norra 
sida. Dessa två fysiska element ger området karaktär och stimulerar till andra sociala 
aktiviteter. Den gamla industrilokalen, brännaren är en byggnad som anses vara viktig 
att bevara och integrera mer i stadsrummet. Enligt Gehl är det de flexibla (valfria) och 
flyktiga (sociala) aktiviteter som bestämmer om en plats är av god miljö. Stäppen ska 
vara ett stadsrum som öppnar upp för olika aktiviteter och användningar på samma 
yta. Element som gör detta är exempel stå- och sittplatser i attraktiva lägen som gör 
det möjligt att se, prata och höra andra människor samt uppehålla sig vid. Det är 
element inte placerade i ett permanent läge, utan användningar som tillåter en flexibel 
utformning. För att definiera rummet och samla in de aktiviteter som sker är en annan 
markbeläggning att föredra.
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En sammanlänkad stad. Sekvens av flera offentliga stadsrum ska kunna kopplas 
samman till en större helhet som länkar samman håligheter och marginaler i staden. 
Stråket av aktiva stadsrum kan bidra till att minska barriäreffekter mellan områden, 
skapa unika mötesplatser som förenar olika samhällsgrupper från olika delar av 
staden och bli en katalysator för aktivering av ett integrerat och dynamiskt stadsliv.
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Möjligheternas rum. Nya och oväntade saker kan få växa fram. Under tiden som 
Stäppen kommer att användas som en provisorisk offentlig plats och utställningsyta 
för korta och tidsbegränsade användningar tillåts en flexibel och föränderlig 
utformning av rummet för framtida behov. Platsen kommer vara en experimentarena 
för händelser, aktiviteter och event som bidrar till att göra området unikt och 
anpassningsbart. Ett plug in system innebär att element successivt adderas till 
befintliga strukturer, processer och flöden i tid. Tillfälliga projekt i skiftande karaktärer 
kan skapa rum för upplevelser och liv. Platsen blir en innovationsmiljö och en 
samlingspunkt för kreativa verksamheter med fokus på interaktion. Idéer, tankar och 
erfarenheter ska kunna omvandlas till text, objekt, handlingar och alternativa synsätt 
som berikar hela staden. I möjligheternas rum blir lek och fysiska aktiviteter viktiga 
framtida inslag i Stäppen och bidrar till en aktiv stadsmiljö. Områdets karaktäristiska 
identitet och stämning med betydande kulturrika och rekreativa kvaliteter ska kunna 
integreras och förstärkas.

äxa fram. Under tiden som
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Olika aktiviteter = olika människor. Multifunktionella ytor kan tillåta en variation av 
användningar och aktiviteter på samma plats. Olika aktiviteter som utövas spontant 
eller organiserat, i stor eller i liten skala bidrar till aktivitet över hela dygnet, året runt. 
Platsen ska kunna ta vara på valfria och sociala aktiviteter som karaktäriseras av 
delaktighet, gemenskap, tillåtande och tillgänglighet. Mixen av olika aktiviteter lockar 
olika typer av människor till platsen. Stäppen ska bli en destination och mötesplats 
där barn och vuxna, olika generationer och etniciteter från övriga delar av staden 
möts och umgås. Flödet av människor ska kunna öka exponentiellt för att göra 
platsen mer aktiv. Stäppen blir ett stadsrum som erbjuder en variation av aktiviteter 
såsom skateboard, cykel, inlines, parcour, temalekplatser, skulpturpark, utegym, 
kolonilotter etc.
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Utsnitt

Pelare - citystrand. Ytan för blickarna uppåt 
och leker med den mänskliga skalan. Det finns 
en möjlighet att stå vid eller stöd att luta sig mot 
för besökare. Redskapen öppnar upp rummet 
för både fysiska aktiviteter såsom lek, motion, 
utegym, parcour och för olika installationer, 
skulpturpark mm. Tillfälliga projekt bidrar till en 
variation av upplevelser och ett aktivt stadsliv. 

Skateboardpark. Den existerande 
skateboardparken behålls i sin utformning och 
uppmuntras till en blandning av befintliga och 
nya aktiviteter. Det är en multifunktionell social 
mötesplats, där olika människor ska kunna 
samlas och integreras. Parken är en viktig 
identitet för Stäppen och vittnar om platsens 
historia. Tillsammans med den karaktäristiska 
grafittimålade fasadväggen ger platsen skydd 
mot vind och drag, sol och tillgång till svalka. 

Trappan. Platsen bryter av med andra material 
och samlar in till umgänge, underhållning och 
folkliv. Det finns en möjlighet att se, stå och 
uppehålla sig i alla väderstreck, riktningar och 
nivåer. Trappan blir en mötespunkt för besökare 
och ger utsikt över området som bidrar till en 
ökad läsbarhet och lokalisering av rummet. 
Besökaren får stimulerande synintryck och 
intressanta vyer. Platsen kan användas som 
en arena för olika event och föreställningar där 
natur möter kultur. 

Rummet i rummet. Byggnaden är utformad för 
att utmana människans rörelser, skalasinnen 
och beteenden. Relationen mellan ute och 
inne, slutet och öppet förtydligas. Platsen 
skapar spännande förflyttningar och intressanta 
synintryck mellan olika rum. Genom att upptäcka 
det som följer längre fram skapas en nyfikenhet 
under resans gång. Det finns möjlighet till skydd 
mot buller, en inre oas och till olika aktiviteter 
som utställningar mm. Material av trä och inslag 
av konst används för att harmonisera med 
platsens omgivning och identitet. 

Kullen. Platsen karaktäriseras av kullar i en 
variation av storlek och utformning. Dessa gör 
det möjligt att uppleva intressanta och fria vyer. 
Nivåskillnader betonar vikten av att visuellt läsa 
av det dynamiska rummet och skapar positiva 
sinnesupplevelser. Förutom olika sorters 
sittplatser inbjuds besökare till fysiska aktiviteter, 
lek, underhållning och kolonilotter.   

Mobila människan. De olika geometriska 
former utvecklar spänning, drama och intresse. 
Det är flyttbara möbler som skapar “talkscapes” 
och konversationer med möjlighet till att höra 
och prata. Alla ska ha tillgång till rummet och 
kunna omvandla det utefter möbler som är 
anpassningsbara och flexibla för förändringar.  
Under kvällstid användas de som belysning för 
att skapa en trygg plats att vistas på. Brännaren 
integreras med området som ateljé/café samt 
kan marknader hållas på den öppna ytan. 
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Sektion och illustration
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Analysmodeller. I analysen har det varit möjligt att identifiera 
flera likheter och skillnader mellan de olika analysmodellernas 
utformning och funktion. Teorierna tar sin kontext i olika skalor 
och tidsepoker. Samtidigt karaktäriseras analysmodellerna 
av en viss teoretisk avgränsning, där endast ett mindre 
urval av tillgängligt material har valts ut. Det går med stor 
sannolikhet att undersöka fler analysmodeller och identifiera 
fler designprinciper än vad detta arbete har gjort. Utifrån 
analysen är det möjligt att ställa sig frågande till de olika 
analysmodellernas lämplighet som metod för att visuellt läsa av 
ett stadsrum. 

Gehls analysmodell är anpassad till en mindre skala av det 
offentliga rummet och baseras på teorier som i vissa lägen kan 
anses vara mer relevanta för nutida planering. Till skillnad från 
Cullen kommer Gehl med konkreta exempel på hur platser och 
deras fysiska omgivning bör se ut för att locka ett livligt folkliv 
och skapa kontaktmöjligheter mellan människor. Samtidigt 
upplevs Cullens analysmodell mer friare i sin utformning och 
ger utrymme för en personlig tolkning utav platsen och hur 
den uppfattas. I analys av stadsrummet var seendet den mest 
konkreta modellen, men även en modell som tenderar att 
bli en beskrivning snarare än en tydlig analys av platsen. Att 
analysera platsen och hur den känns visade sig vara betydligt 
mer problematiskt, eftersom de känslor som dyker upp när 
man rör sig i rummet är svåra att värdera. Gehls analysmodell 
av en god miljö visade sig vara mer styrd än Cullens, och 
därmed lättare att följa på grund av de detaljerade punkter och 
kriterier som analysen är uppbyggd av. Resultaten av modellen 
bekräftades även med de olika aktiviteter som faktiskt försiggår 
på platsen eftersom de fungerar som parametrar på om platsen 
är av hög kvalitet. När platsen analyserades utifrån dess 
rumsform och om den fysiska miljön runt omkring lockar till 
besökare kunde olika resultat tolkas. Att förbättra rumsformen 

Syftet med detta arbete var att belysa de platser som den fysiska planeringen 
glömmer bort eller åsidosätter, platser betecknade som mellanrum eller vita fläckar i 
stadens marginaler. Arbetet har undersökt mellanrummens möjlighet att omvandlas 
till aktiva offentliga stadsrum i urbana miljöer. Utifrån vad forskningslitteraturen 
definierat som mellanrum valdes en specifik plats och dess angränsande fysiska 
miljö ut för närmare studie. Den teoretiska kunskapen omsattes utifrån en inventering 
och olika analysmodeller till ett antal designprinciper som underlag för ett konkret 
gestaltningsförslag. 

Metod

I detta arbete har fallstudie som angreppssätt för att med en metodkombination 
närmare undersöka ett antal fall visat sig vara lämpad. Större grundförståelse 
av platsen och dess utmaningar samt möjligheter har kunnat utvecklats. En 
generalisering av fallstudien innebär att detta arbete framförallt behandlar ett specifikt 
och befintligt stadsrum med omkringliggande fysiska rumsligheter, vilket eventuellt 
kan ha påverkat arbetets riktning och resultat. I efterhand är det dock möjligt att 
reflektera kring eventuella för- och nackdelar med inventering och analysmodeller 
som metoder. Till en början ansågs metoderna i kombination verka för ytliga i sin 
karaktär och svåra att omsätta samt tolka i praktisk handling utifrån det teoretiska 
forskningsmaterialet. Det fanns en svårighet att hitta andra lämpliga metoder för att 
undersöka de fall av mellanrum som valts för studie då dessa svårbegripliga platser 
ofta hamnar utanför planeringens marginaler.

Inventering. En inventering genomfördes i detta arbete med syfte att i form av 
ett antal platsbesök och dokumentation med bilder och fältanteckningar beskriva 
det aktuella området. Inventering som en kvalitativ metod karaktäriseras av 
forskarens inblandning och partiskhet. En nackdel med metoden är att forskaren 
framför subjektiva antaganden utefter vad som registrerats och upplevts vid ett 
specifikt tillfälle. I detta fall visade inventeringen sig endast vara ett redskap för att 
karaktärisera och beskriva områdets mångtydighet, komplexitet och nuvarande 
tillstånd. Inventeringen kan därmed inte påstås ge en helt rättvis bild av områdets 
karaktär och identitet samt är företeelsen av det specifika mellanrummets funktion 
inte unikt för just detta fall utan förekommer på många andra platser.
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av en plats kan innebära stora ingrepp på de fysiska strukturerna, vilket bidrar till att 
modellen kan karaktäriseras av vissa svårigheter att omsättas i praktisk handling. 

De olika analysmodellerna visade sig skilja stort. Cullens modell baseras på 
upplevelsen av att vistas på platsen och de känslomässiga intryck som framkallas, 
medan Gehls bygger på observation av besökare och den möjlighet att skapa kontakt 
som platsen erbjuder. Gehls analysmodell kan i detta arbete ifrågasättas då varken 
någon fysisk aktivitet eller besökare kunde iakttas på platsen under inventeringen. 
Cullen analyserar platsen genom att röra sig genom staden, den fasta fysiska miljön 
och inte genom det liv och rörelse som utvecklas när invånare uppehåller sig i staden, 
vilket Gehl utgår ifrån. Gehls analysmodell ger mer konkreta resultat på vad som är 
bra eller dåligt, medan Cullen upplever staden som en sammanhängande länk och 
inte i form av enstaka platser att stanna upp på. 

Ingen av de båda teoretikerna förklarar fullt ut och diskuterar ur ett större perspektiv 
hur en aktiv och integrerad plats skapas, men genom att kombinera dessa 
analysmodeller kunde teorierna svetsas ihop och ge förutsättningar för viktiga 
designprinciper som underlag för arbetets gestaltningsförslag.

Slutsatser

Hur beskrivs och definieras stadens mellanrum i tidigare forskning? Vilka 
begränsningar har fysisk planering som instrument vid planering av dessa rum?
Arbetets första frågeställning visade att det inte finns en entydig benämning 
på stadens mellanrum utan det förekommer en rad olika beskrivningar. De 
olika författarna tolkar dessa platser med olika teoretiska utgångspunkter och 
förhållningssätt, vilket resulterar i en variation av olika svar. En gemensam nämnare 
har dock kunnat identifierats, det är platser som hamnar i planeringens marginaler 
och som visar den potential som finns runtomkring i staden, där befintliga och 
obefintliga rum kan bli synliga, fysiska och besittningsbarra. I många svenska städer 
och i Malmö som fallstudie, finns det tomma luckor och håligheter med platser som 
existerar, men som har blivit över som ödetomter när annat planerats. Mellanrum är 
platser som befinner sig i ett hybridlandskap mellan olika kategoriseringar och utan 
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en exakt skiljelinje, såsom natur och kultur, stad och land. 
Mattias Qviström utgår ifrån liknande platser som hamnar i 
ett väntas läge på framtida utveckling och därmed befinner 
sig dessa platser också i ett gränsland mellan planerat och 
oplanerat, mellan kontrollerat och okontrollerat, mellan en 
bestämd tydlig funktion och utan funktion. Detta ger upphov till 
arbetets undersökta tema, rum i marginal. Platser där ingen är, 
ser eller uppmärksammar men som kan utnyttjas för att aktivera 
dynamiska stadsrum som tillför nya kvalitéer och förutsättningar 
för olika aktiviteter och möten. 

Med koppling till arbetets problembeskrivning, där det 
formulerades om det går att tolka situationen kring mellanrum 
som inbyggda begränsningar i den fysiska planeringen som 
instrument, är det möjligt att utifrån de fall som har studerats 
diskutera och möjligtvis ifrågasätta planeringens hantering av 
dessa platser. Samtidigt som det finns en strävan att skapa 
väl definierade platser med tydlig funktion och användning, 
hamnar mellanrum i ett läge där de förblir en resurs som 
inte utnyttjas och blir ett märkligt ”ingenmansland”. Staden 
planeras inte till hundra procent och hybridlandskapet 
får innehåll av stadsmiljöer och platser som i väntan på 
förhandling och förändring lämnas tomma. Arbetet har visat 
att det finns en svårighet att framställa en bild av platsens 
verklighet. Utifrån detta är det möjligt att även diskutera om 
den fysiska planeringen är i behov av ett nytt synsätt för att 
inte brista i sin funktion. Forskningslitteraturen identifierade att 
mellanrum har en komplex, mångtydig, motsägelsefull och en 
flytande karaktär. Det krävs troligtvis ett annorlunda och nytt 
förhållningssätt till de människor och de aktiviteter som uppstår 
på platsen för att kunna ta tillvara och förstå mellanrummen i 
staden.  

Arbetets sista frågeställning har undersökt: hur kan de rum som 
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ligger i marginaler integreras och omvandlas till aktiva stadsrum? 
En konstnärlig infallsvinkel har tillämpats för arbetet och utgångspunkten i dessa fall 
har varit tolkningar av Monica Sand och Maria Hellström. Författarna tolkar till skillnad 
från Mattias Qviström en annan dimension och beskriver i sina studier hur stadsrum 
kan aktiveras genom sociala processer och med människokroppen som en källa 
till transgression, ett kroppsligt gränsöverskridande och en rumslig manifestation. 
Stadens mellanrum karaktäriseras ofta i form av fysiska och visuella barriärer. Jan 
Gehls analysmodell och 12 kvalitetskriterier för en god miljö gav upphov till ett antal 
designprinciper som illustrerar hur folktomma ytor kan omvandlas till livliga stadsrum. 
Analysmodellen belyser hur platser som tillåter en variation av användningar och 
olika aktiviteter på samma yta kan bidra till att olika människor samlas och möts. 
Genom att samla in, öppna upp, integrera och bjuda in kan platser planeras för ett 
annat slags liv och omkringliggande byggnader utanför marginalen, aktivera och 
länka samman flera rum och livet i staden. Stadsrum som initierar det liv man önskar 
uppnå bjuder in till valfria och sociala aktiviteter, vilka i koppling till analysmodellerna 
är önskvärda för platser av hög kvalitet. Arbetets gestaltningsförslag gav upphov till 
att visa hur befintliga ytor, i detta fall ett befintligt mellanrum under namnet ”Stäppen” 
har kvalitéer i det ickefysiska, i platser som kanske inte ens kan sägas existerar idag. 
Tillämpningen av den teoretiska grunden och dess olika designprinciper illustrerar 
vad ett hybridlandskap med håligheter och tomma stadsmiljöer kan tillföra och hur det 
kan utformas för att aktiveras till ett dynamiska och integrerat möjlighetsfält. Förslaget 
visar hur nya och oväntad saker kan få växa fram under tiden som platsen utvecklas. 
Temporära och kreativa aktiviteter karaktäriseras ofta med delaktighet, gemenskap, 
tillåtande och tillgänglighet. Faktorer som kan bidra till att tillåta olika aktiviteter och 
flöden av olika människor på samma yta och där människan genom handlingar tar del 
av en rumslig manifestation av stadsrummet. En sammanlänkad stad ger upphov till 
att flera offentliga rum kopplas samman och har en inbördes rörelse, förflyttning och 
nätverk. 

Arbetets gestaltningsförslag fungera inte som någon patentlösning överallt, utan 
är framtagen efter den valda platsens specifika förutsättningar och utgör endast en 
möjligt utformning av mellanrummet. Förslaget behöver inte nödvändigtvis innebära 
en fullständig och direkt förvandling till ett aktivt och dynamiskt stadsrum, utan är en 
konstruktion av forskaren och utifrån dennes bild av verkligheten. Det måste finnas 

förutsättningar för det folkflöde och liv som både Cullen och 
Gehl beskriver som karaktäristiska för offentliga platser och 
läge där rumsliga kvaliteter kan förbättras.

Slutord

Mellanrum som fenomen i staden och outnyttjad resurs vid 
planering har varit intressant att studera och undersöka 
närmare. Forskningsmaterialets olika benämningar av dessa 
svårbegripliga platser har gjort att studien fått en större bredd 
och perspektiv. Arbetets tema, rum i marginal belyser platser 
som är mycket mer än endast ett märkligt ingenmansland. 
Analysen av specifika fall visar att även små medel är 
tillräckliga för att aktivera rummet i marginalen till dynamiska 
offentliga mötesplatser i staden. 
Det framkommer tydligt att den fysiska planeringen begränsas 
som instrument vid hantering av stadens mellanrum, vilket 
berör motsättningar mellan stadens offentliga och privata liv. 
Det finns samtidigt en oförmåga att möta det annorlunda, 
föränderliga och olikheter i det offentliga rummet. Genom att 
skapa utrymme för en flexibel planering kan staden samtidigt 
öppna upp tillfällen för möten mellan människor och olika 
aktiviteter. 

Det finns mer att hämta inom ämnet och mellanrum inrymmer 
en stor potential som inte uppmärksammas tillräckligt. En 
aspekt av ämnet som vore intressant att utveckla och fördjupa 
är vilken framtid som väntar hybridlandskapet och rum som 
hamnar i dess marginaler. Vid fortsatt arbete skulle det 
dessutom vara till fördel att kombinera analysmodellerna med 
en kvalitativ innehållsanalys, intervjuer eller en mer djupgående 
ortsanalys för att i detalj förstå hur dessa mellanrum uppstått 
och dess problematik.
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