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“Ruinerna befriar staden från de planer och ritningar som har skapat den 
och förvandlar den till något som är lika komplext som livet självt, något som 
kan utforskas, men kanske inte kartläggas. [...] En ruin i en stad är en plats 
som fallit utanför staden ekonomiska liv, och den är på sätt och vis en idealisk 
hemvist för den konst som också faller utanför stadens vanliga produktion och 
konsumtion (Solnit 2005:89-90).”
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 staden nns olika slags rum varav vissa benämns som mellanrum. En av orsakerna 
till mellanrummens uppkomst är planering som skriver in oanvändbarhet i dessa 
platser. Somliga mellanrum lämnas åt naturen och förfallet och kan te sig osynliga 
för många. Medan andra mellanrum tas i besittning av människor i marginalen som 
värdesätter rummets karaktär. Fokus för denna uppsats är hur olika grupper hävdar 
mellanrum genom appropriation och domination. För att undersöka detta har fallet 
Container By i Köpenhamn studerats genom intervju, innehållsanalys och observation. 

Container By är ett mellanrum beläget invid högbanan i Nørrebro som har 
approprierats med tillåtelse av Köpenhamns kommun. Appropriationen i Container 
By är både social och fysisk, samtidigt som Köpenhamns kommun delvis dominerar 
rummet. et nns dock önskningar från både Köpenhamns kommun och brukarna 
om att Container By skall frigöras från kommunens ramar. 

Brukarnas val av det studerade mellanrummet är påverkat av Lefebvres levda rum 
genom det uttänkta rummet. Det uttänkta rummet fungerar som en produkt av 
planeringen, där rummets existens utgörs av att det är en bu ert on till högbanan. 
Samtidigt är det just rummets karaktär som gör att brukarna känner ett stort mått 
av frihet där. Det nns dock tecken på att brukarna inte valt rummet själva utan 
snarare förpassats dit. Det nns skilda framtidsföreställningar hos brukarna och 
tjänstemännen, men alla informanter har en samstämmig bild av att projektet på 
något sätt kan fortlöpa. Den godkända visionen från arkitekt rman obe beskriver 
dock en annan bild av platsens framtid. m obes vision förverkligas fungerar 
istället Container By endast som platsmarknadsföring med följd att appropriationen 
och dess brukare förr eller senare tvingas bort, samtidigt som dominationen av 
rummet förstärks. Om dock brukarna lyckas inkludera de boende i området skulle 
projektet i sin form kunna fortsätta.

SAMMANFATTNING
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Appropriation av mellanrum är något jag varit intresserad av under en längre tid. 
ag hänförs av platser som be nner sig i ett slags väntrum, en plats som varit, som är 

på väg och som för tillfället används av konstnärer, ungdomar eller marginella. Jag 
tror att denna fascination hos mig är en kvarleva från min tid på olika konstskolor. 
Konsten har fått mig att uppleva och se staden från ett nytt perspektiv. Ett perspektiv 
ständigt inställt på att leta. Leta efter möjligheter, sprickor, ting, händelser och rum. 
Företeelser att omvandla och skapa någonting nytt ur. Där fungerar mellanrummet, 
med dess planeringsvakuum och vaghet, som ett rum för fantasin redo att 
approprieras. Det är denna fascination för frånvaro av planering som jag paradoxalt 
nog utvecklat under min femåriga planeringsutbildning och som delvis mynnat ut i 
denna uppsats. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Bertil Malmström som varit oerhört 
värdefull och fått mig att se fram emot handledningstillfällena. Ett stort tack skall 
även de informanter ha som erbjudit sig att ställa upp med sin tid och hjälp och 
således möjliggjort denna uppsats. Jag vill slutligen tacka min familj och mina vänner 
som funnits där för att stötta mig under våren. 

FÖRORD



RUMSLIG AVGRÄNSNING



1. Introduktion
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Flera storstäder i världen urbaniseras i en allt snabbare takt. Kampen om marken 
har blivit hårdare. Bostadsbristen ökar och planeringen står inför komplexa problem, 
där det gäller att utöka det redan be ntliga och att nna plats i redan etablerade rum.

Samtidigt nns det platser som står tomma, som lämnats kvar när allt annat 
planerats. Det kan handla om en gräsplätt i en vägren, om en strimma asfalt 
mellan två byggnader eller om en övervuxen grönyta längs med järnvägen. Dessa 
mellanrum be nner sig i ett slags planeringsvakuum, utan speci cerad användning 
och ses ibland som värdelösa platser eller som förkroppsligande av planeringens 
begränsningar. Där säkerhetsavstånd eller bullervärden fungerat som ursäkt för att 
rummet lämnats utanför.

Men dessa rum skapar möjligheter för något annat. Något bortanför den 
konventionella staden. Dess di usa användning och tomhet gör appropriation 
möjlig. id en närmare betraktelse nns det ofta spår av de praktiker som försiggår i 
mellanrummen. Det kan handla om hemlösa som skapat sig en tillfällig sovplats eller 
om konstnärer som använder rummen i deras yrkesutövning. Mellanrummen blir till 
en fristad, fria från normer och övervakning, där endast kreativiteten sätter gränser. 
Utrymmet under en bro kan exempelvis användas som en tillfällig biosalong, som 
”Folly for a yover” av Assemble.  En vägren kan förvandlas till en inhägnad röd 
stuga i miniatyr som ”Tra c island” i Norrtull av Akay och eter eller som i projektet 
”Zoo” av samma konstnärer;

INLEDNING

”Omgärdad av motorvägar och gångbroar, nära Karlbergs station, ligger en 
ogräsbevuxen jordhög. Den är inhägnad, men ger ändå en känsla av vildmark. 
Det är inte konstigt om du aldrig lagt märke till den. Den är ett av stadens 
ingenmansland. En osynlig, oanvänd plats (Akay och eter 200 :19).”
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Denna slags appropriation har ständigt varit närvarande i städer men på olika sätt 
och under olika benämningar. “Gerilla”-urbanism, DIY-urbanism, “urban hacking” 
och självorganisering. Tactical urbanism är ett nyligen uppkommit samlingsbegrepp 
för de olika fenomenen (Lydon 2015:209).

Städernas villkor kan också påverka var och hur appropriation uppstår. I en jämförelse 
mellan Stockholm och Berlin anser jag att Stockholms innerstad går att beskriva 
som mestadels dominerat där minsta spår på något annat än kommersialism snabbt 
raderas ut. Detta tydliggörs även i ett annat citat av Akay:

 

Köpenhamn skulle kunna beskrivas som ett mellanting. Inte riktigt lika sterilt som 
Stockholms innerstad, men inte heller lika vilt som Berlin. Bureau Detours är en 
plattform med bas i bland annat Köpenhamn som ck tillgång till ett mellanrum i 
Nørrebro för två år sedan, Linjen. Idag kallas platsen delvis för Container By och är 
under ständig utveckling. Stadsodling, hönshus, lekplats, träverkstad, metallverkstad, 
videostudio, kontor och konstnärsresidens. Det långsmala mellanrummet är fullt av 
informell bebyggelse (Bureau Detours a 201 ). Det är appropriationen av just detta 
mellanrum i Köpenhamn som undersöks i denna uppsats.

“Jag tycker att Stockholm är en så tråkig stad, så steril och tillrättalagd. Till 
skillnad mot Berlin. När jag åker dit blir jag alldeles matt. Berlin är coolt och 
charmigt, men jag blir inte alls peppad att göra saker där för att det är så jävla 
brokigt. Jag får mer lust att städa (Akay 200 :1 ).”   
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Nørrebro beskrivs idag som ett område karaktäriserat av kreativitet, etnisk mångfald 
och vänsteraktivism och liknar på era plan Möllevången i Malmö (Schmidt 
201 :51). Nørrebro byggdes kring sekelskiftet för att ge plats åt en växande 
befolkning. Människor med olika bakgrund lockades till Nørrebro och stadsdelen 
karaktäriserades även från början av mångfald i fråga om ekonomi, religion, 
utbildning och etnicitet (Schmidt 201 :55-5 , 5 ).

Nørrebro har dock påbörjat en gentri eringsprocess från 1980-talet och framåt 
(Schmidt 201 : 0- 1). Ett karaktärsdrag för Nørrebro är att de boende är väldigt 
måna om sin utomhusmiljö. Att parker och bakgårdar tas väl om hand av de boende 
och att det förekommer olika former av aktivism i gaturummet (Schmidt 201 : 0-
1). Detta går att koppla till informell arkitektur som denna uppsats kretsar kring.

Informell arkitektur och Köpenhamn för ofta tankarna till hristiania, men även 
Nørrebro har en historia av informell bebyggelse. Ett exempel är Byggeren i 
Nørrebro som under 0- och 80-talet var en plats för informell bebyggelse. Byggeren 
slutade dock i ett slagfält mellan polis och boende i området och revs i samband 
med kommunens upprustning av platsen. Slaget om Byggeren beskrivs som en slags 
klasskamp för social rättvisa (Larsen & Hansen 2008:2432). Informell bebyggelse 
och appropriation kantas ofta om kampen över rummet och kan ses som en slags 
maktkamp mellan invånare och styrande (Samson & Fabian 201 :1 ).

Idag nns det även informell bebyggelse i Nørrebro som skapats genom en 
appropriationsprocess. Container By är ett exempel på detta som undersöks i uppsatsen. 
Container By skapades av Bureau Detours som är en organisation som blandar 
konst, design, arkitektur och stadsplanering, oftast i tillfälliga projekt med syfte att 
inspirera unga och gamla att knyta an till sitt grannskap och sin stad. Utövarna är 
konstnärer, hantverkare, arkitekter och designers. De har sin bas i Danmark men är 
även utspridda i Europa. I dagsläget är det era olika grupper som är etablerade i 
Container By. Bland annat Fab lab, Bodils Biograf, Tekno Satan, en arkitekt rma, en 
stadsodlingsgrupp, cykelreparatörer och konstnärer (Bureau Detours a 201 ).

BAKGRUND
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Syftet med uppsatsen är att undersöka den pågående appropriationsprocessen av 
mellanrummet Container By i Nørrebro och föreställningar om dess framtid. Uppsatsen 
kan bidra till att fördjupa kunskaperna kring hur appropriation och domination av 
mellanrum äger rum samt huruvida appropriationsprocesser kan bli en del av dessa 
rums framtida utveckling. 

SYFTE
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Staden består av olika slags rum, varav vissa ofta benämns som mellanrum. Mellanrum 
kan handla om ledig mark till följd av rivna strukturer eller markföroreningar (Wall 
2011:14 -148). Mellanrum kan också beskrivas som övergivna rum i marginalen 
eller stadsranden där stad och landsbygd möts (Salt man 2009: ). Impediment 
är ytterligare ett begrepp för mellanrum som istället uppkommer till följd av 
tra kplanering och onering (Wikström a 200 :14 ). Mellanrum är därmed ett epitet 
för era olika slags rum och det är  bland annat dagens planering som bidrar till att 
skapa dem, exempelvis genom säkerhetsavstånd och bullerskydd som förhindrar att 
vissa områden används. 

Vissa mellanrum börjar ändå användas genom att olika grupper av människor tar 
mellanrummen i anspråk. Det innebär att rummen brukas på andra sätt än genom 
de funktioner som planerarna ”skrev in” i rummen. De nya användningarna kan ses 
som en appropriationsprocess som utmanar dominationen i stadens o entliga rum. 
Mellanrummens användare består bland annat av olika marginaliserade grupper 
som oftast är exkluderade från stadens o entliga rum. Dessa grupper formar sitt 
eget rum bortanför planeringens ramar. Mellanrummet kan således ses som tillfälligt 
tillhörande de som approprierar det. 

Appropriationsprocessen sker dock inte helt friktionsfritt. Som resultat av 
mellanrummens otydliga funktion utgör rummen ofta en arena för kampen om 
stadens o entliga rum eftersom stadens formella struktur ställs mot den informella 
appropriationen. För att förstå denna dynamik är det viktigt att mellanrummen 
studeras. Appropriation och domination är två begrepp som kan användas för att 
synliggöra denna rumsliga kamp. För att undersöka mellanrummets roll i staden är 
det viktigt att på djupet förstå rummets karaktär och olika gruppers försök att hävda 
rummet genom appropriation och domination. För att undersöka denna problematik 
ställs följande frågor:

Hur kan appropriation och domination av det studerade mellanrummet beskrivas 
och förstås utifrån dess artefakter och aktörer?  

PROBLEMFORMULERING &
FORSKNINGSFRÅGOR
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Hur samspelar Lefebvres rumsliga triad; rumsliga praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum med varandra i det studerade 
mellanrummet?

Vilka framtidsföreställningar nns bland brukarna respektive tjänstemännen om 
det studerade mellanrummet? Kan appropriationsprocessen bli en del av platsens 
framtida utveckling och i så fall hur?

Uppsatsen avgränsas fysiskt till projektet Container By i Nørrebro. Fallet avgränsas 
vidare till att undersöka hur appropriationsprocessen kan beskrivas och förstås 
utifrån artefakter och aktörer liksom till hur framtidsföreställningar kan samspela 
med den informella appropriationen i mellanrummet Uppsatsen avgränsas också 
till att endast undersöka ett fall och inte till att göra jämförande analyser med andra 
fall. Uppsatsen ämnar även inte att undersöka Danmarks planeringssystem och alla 
Köpenhamns planer i detalj, utan fokuserar på avdelningen som berör fallet i fråga, 
vilken är Områdefornyelse Fuglekvarteret, och visionen för platsen, vilken är Idéoplæg, 
Basargrunden, byens torv, som förklaras mer ingående i Empirin. 

AVGRÄNSNING



19.

I introduktionen (1) behandlas problemformulering med operationaliserande 
forskningsfrågor, arbetets syfte, avgränsning, inledning och denna disposition. I 
teoridelen (2) redogörs teorin som används för att analysera empirin i uppsatsen. 
Det handlar om rum och plats, den rumsliga triaden samt om appropriation och 
domination. I uppsatsens metod (3) beskrivs och redogörs forskningsdesignen. De 
tillhörande metoderna som använts för att svara på forskningsfrågorna beskrivs också. 
Metodernas för- och nackdelar undersöks för att reda ut huruvida de kan bidra till att 
svara på uppsatsens problemformulering. I forskningsöversikten (4) presenteras den 
aktuella forskningen gällande appropriation av mellanrum. Forskningsfältet delas in 
de nitioner av mellanrum, orsaker till mellanrummens uppkomst, skillnader i synen på 
mellanrum, mellanrum i förhållande till makt, appropriationsde nitioner, brukarna, 
tillfällighet, appropriation i förhållande till makt och planering och konsekvenser av 
appropriation av mellanrum. I empirin (5) redovisas empirin från den kvalitativa 
innehållsanalysen, den strukturerade observationen och de semistrukturerade 
intervjuerna. Denna del är strukturerad utifrån teman med forskningsfrågorna som 
avgränsning. En introduktion av fallstudien ges även. I analysen ( ) ställs empirin 
mot teorin och forskningsöversikten där problemformuleringen besvaras med hjälp 
av de tre operationaliserande frågorna följt av uppsatsens slutsats. 

DISPOSITION



2. Teori
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Rum och plats är båda centrala begrepp för planering. Det är därmed av vikt att 
försöka bryta ned dess beståndsdelar för att förstå begreppen. Rum kan beskrivas som 
något fysiskt och tydligt avgränsat, det är en traditionell syn som ofta representeras 
av planerare och arkitekter (Wikström a 200 :148). Rum och plats kan också förstås 
som kulturella produkter format av sociala praktiker eftersom rummet också kan 
ses som uppbyggt politiskt, ekonomiskt och socialt (Burns 2005:29 ). Därmed skall 
inte planering ses som något enbart fysiskt eftersom det har påverkan på era olika 
nivåer, vilket också går att koppla till maktutövning (Forty 2000:2 4-2 5; Dripps 
2005: 8).

Även Dovey (1999:1, 11) anser att den byggda miljön kan vara ett maktutövnings-
verktyg. Han menar att det byggda bidrar till att forma och strukturera händelserna 
som tar plats i rummet. Därmed är planeringen en del av denna maktutövning, 
eftersom det alltid nns bakomliggande ideal och tankar bakom planerade miljöer, 
som i sin tur påverkar vad för slags händelser som äger rum. Den byggda miljön kan 
sägas förmedla, reproducera och konstruera makt (Dovey 1999:1, 11). Något som 
ytterligare befäster maktutövningen är när rum ses som något neutralt och objektivt 
(Dovey 1999:2). Det går återigen att koppla till rummet som något socialt.

Makt kan vidare delas upp i makt att och makt över, där makt att handlar om 
bemyndigande, alltså om handlingskapacitet som frigör sig från makt över och 
möjliggör en framtidsföreställning och en slags frihet från det förtyck som makt över 
innebär (Dovey 1999:9, 13). ”The built enviroment does not inherently opress or 
liberate; rather, people use built form in the attempt to do so. There are no styles 
of  liberty or oppression. Any built form can serve an interest for which it was not 
intended (Dovey 1999:183).” Det handlar således inte om en speciell form av byggd 
miljö som utövar makt, miljön innehar inte en inneboende maktförmedling. Istället 
måste den byggda miljön förstås sammanvävt med dess kontext. Detta är ytterligare 
ett exempel på att rummet inte endast är något fysiskt utan det är något som måste 
förstås och skapas i förhållande till de som brukar det.

RUM & PLATS
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Lefebvre anses vara en av grundarna till idéerna om rummet som en social produkt 
som Lefebvre också menar kantas av domination och appropriation (Forty 2000:2 5). 
För att förstå domination och appropriation av rum beskrivs också Lefebvres rumsliga 
triad, som är central för hans tankar om rummet som en social produkt, kommer 
fungera som det huvudsakliga teoretiska ramverket för denna uppsats som empirin 
analyseras mot.

I denna uppsats har Lefebvres rumsliga triad används bland annat för att få en djupare 
förståelse för platsen som undersöks genom att användas som analysverktyg. Fran éns 
tolkning av triaden har också använts för att få en bättre förståelse. Lefebvre menar 
att det sociala rummet kan användas som ett verktyg för att analysera samhället 
(Lefebvre 1991:34). Om nu rummet är en produkt så är produktionen av rum det 
intressanta och inte bara tingen i rummet, dessa ger istället ledtrådar om rummets 
produktionsprocess (Lefebvre 1991:3 ).

Lefebvre (1991:3 ) menar att rummet inte endast skall ses som någonting fysiskt utan 
även som en produkt av dess användare. Det är detta sociala rum som delas upp i en 
konceptuell triad som har ett ömsesidigt beroende mellan de tre delarna (Lefebvre 
1991:38). Han delar upp triaden i rumsliga praktiker (det upplevda rummet), 
rummets representationer (det uttänkta rummet) och representationernas rum (det 
levda rummet). Alla tre delar bidrar till produktionen av rum och relationen dem 
emellan är aldrig enkel eller stabil (Lefebvre 1991:4 ). I Fran éns (2014:51) tolkning 
av Lefebvre klargörs det att samhället och rummet skall ses som sammanhängande 
och beroende av varandra. Att samhället får sin form i rummet och förkroppsligas 
däri. 

DEN RUMSLIGA TRIADEN

”Rummet börjar alltså med naturen och med vår kropps plats i den, men det 
är bara början. Ovanpå det tillkommer så den byggda miljön, som artefakt 
och genuin social produkt, men också det sätt som vi tar rummet i besittning 
på, praktiskt, mentalt och symboliskt. Och sammantaget skall alltså detta ses 
som en dynamisk process (Fran én 2014:53).”
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I den första delen av triaden, det upplevda rummet, försiggår reproduktion och 
produktion (Lefebvre 1991:33). Detta rum handlar om en långsam produktion av 
samhällets rum som samtidigt approprieras. Det upplevda rummet hos ett samhälle 
kan förstås genom dess fysiska rum. Det kan även förklaras som ett materiellt rum, 
vilket är den fysiska miljön sammansvetsat med hur människor formar den genom 
sin praktik (Lefebvre 1991:38-39). Det handlar även om dagliga rutiner, den urbana 
verkligheten och stråk och nätverk som kopplar samman olika platser för arbete, 
privatliv och nöje (Lefebvre 1991:38). 

Den andra delen av triaden är det uttänkta rummet och det är istället ett 
konceptualiserat rum. Rummet för bland annat vetenskapsmän, politiker och 
planerare som föreställer sig ett rum genom tankar och representationer (Lefebvre 
1991:38-39, 42). Det uttänkta rummet kombinerar ideologi och kunskap i den 
byggda miljön exempelvis genom onering (Lefebvre 1991:39, 45). Fran én (2014:55) 
beskriver dessa föreställningar, som abstrakta rum riktade mot framtiden, som ger 
möjlighet att både forma och behärska ett rum.

Den sista delen av triaden handlar om det levda rummet. Det är istället ett rum 
som direkt levs genom bilder och symboler exempelvis genom drömmar och 
fantasier. Det beskrivs av Lefebvre (1991:39, 42) som invånarnas och användarnas 
rum men även som konstnärernas beskrivande rum. Det är även ett upplevt rum 
och de enda produkterna från detta rum är symboliska verk (Lefebvre 1991:39, 42). 
Fran én (2014:55) beskriver detta rum som föreställningar i faktiska rum. I detta 
rum förekommer ibland kon ikter, men också möjligheten att förändra de andra 
rummen (Fran én 2014:55). Leary (2009:19 ) menar att det är i detta rum som 
användarna tillskriver rummet värden. Värden kan också skapas som skiljer sig 
från de dominanta representationerna av rum, vilket kan medföra att det skapas 
alternativa rum eller appropriation av rum.

lanerade städer har ofta en miljö som är uttänkt i förväg via rummets representationer, 
som sedan materialiseras och gör att det tänkta rummet tas i bruk. Dessa praktiker 
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som sedan tar plats i rummet går dock inte att förbestämma och inte heller hur 
människor upplever rummet och vad för föreställningar som skapas i form av bilder 
och berättelser (Fran én 2014:5 -5 ). När planeraren lägger ner pennan tar alltså 
rumsliga praktiker och representationernas rum över.

I denna del avhandlas begreppen appropriation och domination genom Lefebvre 
och de erteau och Olssons tolkning. Lefebvre (1991:2 , 1 4, 1 ) menar att rum 
antingen kan kantas av domination eller appropriation och att begreppen är en del 
av den rumsliga produktionen. Alla rum produceras och produktionen fungerar 
som ett slags verktyg för tankar eller handlingar. Därmed kan rum användas för att 
kontrolleras. Dominerade rum kan ses som förverkligande av ideologier från någon 
i maktposition (Lefebvre 1991:2 , 1 5). 

Dominerade rum beskrivs även vara transformerade eller förmedlade med hjälp av 
teknologi liksom att teknologin har medfört en större möjlighet att skapa dominerade 
rum. Rötterna till domination går att nna i politisk makt där militär arkitektur, 
forti kationer, fördämningar är exempel på historiska dominerade rum (Lefebvre 
1991:1 4). Dominerade rum beskrivs också som tomma och sterila platser:

Approprierade rum består ofta av en struktur, ett monument eller en byggnad. Det 
kan även handla om en plats, ett torg eller en gata. Genom appropriation försöker 
invånare tillgodose sina behov som inte uppfylls annars. Det kan dock vara svårt att 

DOMINATION & 
APPROPRIATION

”A motorway brutali es the countryside and the land, slicing through space 
like a great knife. Dominated space is usually closed, sterili ed, emptied 
out. The concept attains its full meaning only when it is contrasted with the 
opposite and inseparable concept of  appropriation (Lefebvre 1991:38 ).” 
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avgöra appropriationens syfte (Lefebvre 1991:1 5).

Lefebvre (1991:349) menar samtidigt att det alltid nns en rumslig kon ikt mellan 
appropriation och domination. Att appropriation kan handla om motstånd mot 
dominationen i rummet och att ett sökande efter ett annat rum försiggår. Antingen 
ett rum för en alternativ kultur eller ett slags utopiskt alternativ till det redan 
existerade rummet (Lefebvre 1991:349). Han menar samtidigt att ju mer ett rum är 
funktionsindelat, desto mindre mottagligt blir rummet för appropriation (Lefebvre 
1991:35 ).

Rum kantade av domination och appropriation kan kombineras och borde idealt 
kombineras, men har genom historien separerats från varandra och “vinnaren” av 
dem har blivit domination som genom politisk makt, stat och krig växt sig starkare. 
Även om domination segrat innebär det inte att appropriation försvinner, det kan 
den nämligen aldrig (Lefebvre 1991:1 ). Appropriation är en aktivitet som pågår 
ständigt och alltid kommer att pågå trots skiftande syften och aktörer.

Lefebvre (1991:3 3-3 4) drar kopplingar till favelas i Latinamerika som han menar 
har ett mycket mer intensivt socialt liv än innerstäderna. I favelas nns en koppling 
mellan det sociala livet och den urbana morfologin. Trots fattigdomen lyckas dessa 
områden ordna rummet på ett e ektivt sätt med byggnader och o entliga platser. 
Det förekommer appropriation i stor utsträckning. Det kan liknas vid en slags 
spontan arkitektur och planering som är överlägset specialisternas rum, som direkt 
eller indirekt tjänar politiska och ekonomiska krafter (Lefebvre 1991:3 3-3 4).

Det nns dock inget rum som kan undgå domination helt. Maktförmedlingen är 
dock lättare att upprätthålla i den moderna och fragmentariska staden jämfört med 

”An existing space may outlive its original purpose and the raison d’etre 
which determines its forms, functions, and structures; it may thus in a sense 
become vacant, and susceptible of  being diverted, reappropriated and put to 
a use uite di erent from its initial one (Lefebvre 1991:1 ).” 
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rutnätsstaden. Den moderna staden separerar stadsdelarna från varandra och har en 
inneboende individualisering som försvårar för approppriation (Lefebvre 1991:388).

”And through the production of  a space. The ‘real’ appropriation of  space, which is 
incompatible with abstract signs of  appropriation serving merely to mask domination, 
does have certain re uirements (Lefebvre 1991:393).” Olsson (2008: 9, 53) menar 
att brukarna i en stad tar staden i besittning genom appropriation. Samtidigt som en 
“riktig” appropriation måste producera ett eget rum. Om detta inte görs så fungerar 
appropriationen istället som en ”skenmanöver” med temporär uppbrytning av 
domineringen som följd. Denna skenmanöver kallas för diversion och den skall inte 
förstås som “riktig” appropriation. Det som istället måste skapas är ett nytt socialt rum 
där bruksvärdet prioriteras framför bytesvärdet och att både en social och materiell 
appropriation görs (Olsson 2008: 9, 53). En “riktig” appropriation innebär därmed 
att både inta rummet, att hänge sig åt det och att omforma det över tiden. Hon 
kopplar också an till triaden och menar att vid appropriation är både produktionen 
och produkten förenade liksom praktikerna och föreställningarna (Olsson 2008: 8). 
För att en “riktig” appropriation skall vara möjlig måste ideologier om rummet vara 
förenade med rummets praktiker och med drömmar och fantasier om rummet.

De erteau (2002:114, 131, 43) går att koppla till Lefebvre då även han menar att 
platser måste ses som något mer än det fysiska. Att platsers betydelse är i ständig 
förändring genom de handlingar som utförs i dem liksom att approprieriation är 
en del av platsens produktion. Han menar att appropriation alltid sker i redan 
approprierade rum och att det handlar om ett motstånd som ett försök att slippa 
undan disciplineringen i rummet (de erteau 2002:114, 131, 43). Makten kan 
därmed omvändas och förtryckande platser kan bli till platser för frihet, vilket kopplar 
an Doveys makt att (Dovey 1999:4 , 9). Att platser programmeras av de som har 
makten att planera och skapa platser men att själva praktiserandet på dessa platser 
istället handlar om en frihetsagerande (Dovey 1999:194). Makt över kan därmed 
omvandlas till makt att genom appropriation, som en rumslig praktik kan den tänkta 
användningen av platsen förändras till något annat och nytt.
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Det nns stora likheter mellan de olika teorierna, varför jag valt just dem samtidigt 
som de ger en djupare förståelse för appropriation av mellanrum. Lefebvres rumsliga 
triad fungerar som ett ramverk och analysverktyg för att bryta ned det sociala 
rummet i dess olika beståndsdelar och undersöka hur de olika rummen kommer 
till uttryck i Container By. Lefebvre (1991:4 ) använder sig av begreppen rumsliga 
praktiker, rummets representationer och representationernas rum som han också 
förklarar som det upplevda, det uttänkta och det levda rummet och kan därmed 
förstås som synonyma begrepp. De sistnämnda begreppen används i fortsättningen 
i denna uppsats  då de anses som mer distinkta. För att förstå det levda rummet 
som bland annat är det rum där appropriation kan förekomma så beskrivs också 
appropriation och domination. Appropriation kan beskrivas som medborgarnas 
svar på domination och kan också liknas vid Doveys makt över och makt att. Där den 
senare kan likställas vid appropriation och friheten att skapa rum. I denna uppsats 
används således appropriation, domination och den rumsliga triaden som verktyg 
för att försöka förstå Container By i Köpenhamn. Den rumsliga triadens delar har 
ett dynamiskt förhållande. Vi som planerare jobbar med det uttänkta rummet 
för att skapa visioner och bilder om staden i framtiden där det också kan fogas 
bakomliggande ideologier och därmed också förmedling av makt. 

Det upplevda rummet förkroppsligar dessa intentioner. Eller snarare omvandlas 
planerarnas intentioner i praktiken och det är den fysiska miljön och hur vardagen 
tar plats i den. Till detta fogas symboler och föreställningar, det vill säga det levda 
rummet. I det levda rummet kan också motstånd uppstå mot rummet så som det 
är uttänkt att fungera. Apporopriation kan bli dess följd som ett sätt för människor 
att försöka ändra användningen eller symboliken i ett visst rum. Som ett motstånd 
mot det uttänkta rummet genom det levda och upplevda rummet. Lefebvre skiljer 
dock mellan appropriation och domination där den ena förutsätter den andra 
i ett dynamiskt förhållande där delarna sällan väger lika mycket vilket dock är 
eftersträvansvärt. Det nns vidare en skillnad mellan “svag” appropriation och 
“riktig” appropriation. Där den senare är svår att nå och handlar om att rummet 
approprieras socialt och fysiskt under ett längre tidsspann. 

TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER



3. Metod & forskningsdesign
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För att svara på uppsatsens syfte och problemformulering har fallstudie som 
forskningsdesign valts. Inom fallstudien används tre olika metoder. Metoderna är 
semistrukturerad intervju, strukturerad observation och kvalitativ innehållsanalys. 
I metoddelen beskrivs hur framtagningen av empirin gått till väga för att försöka 
uppnå god intersubjektivitet. 

En fallstudie möjliggör för en djupgående och detaljerad studie av ett fall där en 
viss plats vanligtvis undersöks intensivt (Bryman 2011: 3- 4; Denscombe 2009: 0). 
Detta gäller för denna uppsats där fokus ligger på ett enda fall. Detta för att ge 
en detaljerad studie av appropriation av mellanrummet Container By för att försöka 
belysa fallet i fråga. Att endast ett fall undersöks beror på att det kan bidra till att 
ge ett djup genom att skapa en stor mängd empiri om ett fall. Fallet i fråga bedöms 
vara tillräckligt komplext för att kunna undersökas i sin ensamhet. Bryman (2011: ) 
anser att fallstudier används för att belysa de unika dragen i det speciella fallet. Detta 
är även fallet i denna uppsats där Container By:s unika egenskaper belyses vilket även 
leder till frågan om generaliserbarhet. 

Bryman (2011: - , 9) beskriver hur det går att ifrågasätta fallstudiers 
generaliserbarhet eftersom det nns frågetecken huruvida en undersökning av ett 
fall kan vara representativt för andra fall. Om det verkligen går att tillämpa studiens 
resultat på en generell nivå. Bryman (2011: - , 9) menar att det är en vanlig 
kritik mot fallstudien där många kritiker motsätter sig detta. Kritiken grundar 
sig i att resultat från fallstudier är allt för begränsade för att vara generaliserbara 
(Bryman 2011: - , 9). Flyvbjerg (200 :225) anser dock att detta är en vanlig 
missuppfattning om fallstudier som icke-generaliserbara. Möjligheten att generalisera 
utifrån ett fall beror istället på fallet i fråga liksom även hur fallet väljs ut (Flyvbjerg 
200 :225). Det går att skilja på två olika typer av fall där Container By väljs ut eftersom 
att det kan beskrivas som ett exempli erande fall (Bryman 2011: ). Detta eftersom 
att fallet fungerar som ett exempel på en mer generell kategori av appropriation av 
mellanrum och därmed kan verka representativ för andra snarlika fall. 

FORSKNINGSDESIGN: 
FALLSTUDIE
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Container By i Nørrebro, Köpenhamn valdes även mot bakgrunden att det är ett 
fall som funnits under en längre tid vilket återigen gör fallet djupt eftersom att det 
går att undersöka era lager. Det går därmed även att undersöka erfarenheter från 
fallet. Andra orsaker till att fallet valdes är att det nns många brukare. Mängden 
brukare möjliggör för att era olika perspektiv kan fångas upp och undersökas. En 
annan anledning till att fallet valts är att det nns en stor mångfald bland brukarna. 
Människorna har olika bakgrund och sysselsättning vilket kan medföra en komplex 
och mångfacetterad empiri. Marken där Container By är beläget är också utpekad 
av Köpenhamns kommun som ett utvecklingsområde och det nns visioner om att 
omvandla platsen. Detta gör även fallet i fråga intressant i en planeringskontext 
liksom att Köpenhamns kommun tillåtit brukarna att starta Container By. Att inte ett 
liknande fall valts i Sverige beror på att det nns större svårigheter att hitta liknande 
fall här. Ofta består fallen endast av stadsodlingar, vilket gör fallen endimensionella 
och för att svara på syftet med uppsatsen krävs ett mer komplext fall än ett 
stadsodlingsprojekt. 

En utmaning för fallstudier är möjligheten att ska a tillträde till fallet i fråga 
(Denscombe 2009: 2). Detta har varit ett tydligt inslag i arbetet med denna uppsats 
där tillträde till era olika fall försökts införska ats, något som tog mycket tid i 
anspråk. Vissa fall har krävt arbetskraft som utbyte mot en studie av platsen. För 
Container By har tillträde till fallet gått väldigt enkelt och snabbt. Jag åkte dit under en 
dag för att prata med en brukare och sedan kunde jag få tillstånd till det studerade 
fallet. 
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I denna uppsats har intervju använts som metod eftersom metoden gör det möjligt 
att ställa många och komplexa frågor. Genom intervjuer går det att ska a kunskap 
om idéer, känslor och attityder och intervju som metod är att föredra framför enkäter 
eftersom att de kan ge ett större djup ( hellas, Bloch & Seale 2012:182-183, 185). 
Intervjuer valdes i denna uppsats för att kunna svara på problemformuleringen och 
forskningsfrågorna. Intervjuerna kan bidra till att belysa det levda rummet i Lefebvres 
rumsliga triad där bland annat känslor och fantasier nns (Lefebvre 1991:39, 42). 
Semistrukturerade intervjuer har också valts eftersom undersökning av upplevelser är 
i fokus för uppsatsen liksom för att få en större förståelse för olika gruppers attityder. 
Intervjuer kan också bidra till att undersöka framtidsföreställningar hos brukarna 
och tjänstemän, vilket också är en anledning till att intervjuer valts i denna uppsats. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår från en ämneslista med 
samma ämnen för alla informanter men ordningen kan sedan skilja sig åt mellan 
intervjuerna ( hellas et al. 2012:183). Kvalitativa intervjuer är därmed exibla 
och kan anpassas till informantens svarsordning (Bryman 2011:413). Som bifogat 
dokument till denna uppsats nns de semistrukturerade intervjuernas frågor. Dessa 
frågor ställdes till alla informanter men de skilde sig aningen åt mellan intervjuerna 
med brukarna och intervjun med tjänstemannen. Detta eftersom att frågorna inte 
skulle vara möjliga att besvara av båda informantgrupperna. Det krävdes istället 
språkliga och vissa innehållsmässiga modi kationer. I och med att semistrukturerade 
intervjuer genomfördes så förändrades ordningen beroende på hur intervjun gick. 
I vissa fall svarade exempelvis informanten själv på era frågor utan att de behövde 
ställas. Intervjuerna var därmed exibla i sin form. 

Byrne (2012:208) anser att forskaren kan beskrivas som medproducent till den 
information som framställs genom intervjuer eftersom det sker en interaktion mellan 
informanten och forskaren (Byrne 2012:208). Frågor om epistemologi, metodologi, 
re exivitet och etik är också aktuella gällande intervjuer (Byrne 2012:210, 213). 
Forskaren måste vara medveten om dennes roll och frångå idén om den objektiva 
observatören, att det istället handlar om att tydliggöra sin utgångspunkt, vilken kan 

SEMISTRUKTURERAD 
INTERVJU
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påverka intervjun och dess resultat (Byrne 2012:213). Detta är något som i så stor 
utsträckning som möjligt försökt undvikas genom att ställa öppna och ej ledande 
frågor utan istället låta informanten tala själv. Denscombe (2009:243-244, 2 8) lyfter 
också att tillförlitligheten i intervjuer kan ifrågasättas eftersom att kontexten kan 
påverka informanten liksom även att den personliga identiteten hos forskaren kan 
påverka intervjuresultatet. Kön, ålder, och etniskt ursprung kan påverka vad och hur 
mycket information som ges. Det krävs också ett visst mått av förtroende till forskaren 
för att informanterna skall kunna vara öppna och ärliga (Denscombe 2009:243-244, 
2 8). Detta är en fråga som är svår för forskaren att påverka och som kan medfölja 
att informanternas svar präglas av deras uppfattning av mig som forskare. 

Under alla intervjuer användes ljudupptagning för att möjliggöra för en bättre 
intervju där forskaren inte distraheras av anteckningar, liksom för att skapa en större 
pålitlighet genom att hela materialet nns att tillgå som rådata och ej endast som 
andrahandskälla (Byrne 2012:221). Under intervjun har dock vissa fältanteckningar 
förts som hjälpmedel. Ljudupptagningen har sedan transkriberats. Dessa är ej 
o entliga på förfrågan från vissa informanter som vill säkerställa anonymitet. 

Detta går att koppla till etiska ställningstaganden som alltid är aktuellt i 
forskningssituationer. Etiska principer handlar om frivillighet, integritet och 
anonymitet för informanterna. Undersökningens syfte måste förmedlas till 
informanterna liksom även att deras deltagande är frivilligt. ersonen som 
medverkar måste samtycka om detta. Kon dentialitetskravet innebär att uppgifter 
om informanterna skall behandlas kon dentiellt där obehöriga inte kan ta del av 
personuppgifter. Ett ytterligare krav handlar om att de uppgifter som samlas in inte 
får användas på andra sätt än till forskningen i fråga (Bryman 2011:131-132). För att 
uppnå anonymitet och kon dentialitet har informanterna anonymiserats. Det nns 
därmed inte heller någon genomgång av informanternas bakgrund eftersom att 
detta skulle blottlägga och riskera att upphäva deras anonymitet. Det transkriberade 
materialet har också skickats till alla informanter för att godkännas liksom för att 
utreda ifall det blivit missförstånd till följd av språkförbistring. 
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En annan variabel att beakta i denna uppsats är språket. Eftersom att brukarna har 
danska som modersmål och jag som forskare har svenska som modersmål användes 
det tredje språket engelska som alla informanter kunde. Valet av engelska som 
intervjuspråk kan ha påverkat resultatet till följd av språkförbistring som lett till att 
informanterna inte kunnat formulera deras åsikter på ett korrekt sätt. Begränsningar 
av resultatet kan därmed ha uppstått på grund av språket. Det var dock inte möjligt 
att utföra intervjuerna på modersmålen eftersom att informanterna inte förstod 
svenska och jag inte förstod danska. 

ersonliga intervjuer har i första hand använts eftersom att intervjuformen möjliggör 
att mer komplexa frågor kan ställas och att det är möjligt att genomföra en längre 
intervju jämfört med telefonbaserade intervjuer. Det går också att ställa mer öppna 
frågor och synliggöra icke-verbala tecken. Nackdelarna med personliga intervjuer är 
att de kan medföra stora resekostnader och att den geogra ska räckvidden därmed 
begränsas. De kan också skapa partiskhet eller påverkan från forskaren, vilket kan 
påverka resultatens pålitlighet ( hellas et al. 2012:183). Ultimat skulle alla sex 
intervjuer vara personliga, men på grund av tidsbrist var det endast möjligt att besöka 
Köpenhamn under fem dagar. Detta ledde till att det endast gick att genomföra 
tre personliga intervjuer. Väl på plats ställdes era intervjuer in och därmed blev 
telefonintervjuer aktuellt. Trots god förberedelse och tidsbestämda intervjuer går det 
inte att tvinga informanter att ställa upp utan det måste ske på en frivillig basis. 
Det kan dock ifrågasättas huruvida det går att jämföra telefonbaserade intervjuer 
med personliga intervjuer eftersom att det inte var möjligt att se kroppsspråk och 
få ett djup i de telefonbaserade intervjuerna. Det var inte heller möjligt att visa 
upp obes vision för Container By-området i telefonintervjuerna vilket innebär att 
det nns en viss skillnad i empirin från dessa intervjuer. Tidsmässigt skiljde sig inte 
intervjuerna så mycket åt mellan telefon och personlig intervju. Användandet av 
intervjuer i uppsatsen beror även på tillgången till informanter. Det var relativt svårt 
och tidsödande att boka in intervjuer. Det gick att få tag på en mångfald av brukare 
från projektet som var involverade i olika grupper. Samtidigt var det mycket svårare 
att boka intervju med tjänstemän på Köpenhamns kommun och egentligen hade en 
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till intervju varit värdefull för uppsatsen. Detta var dock inte möjligt att genomföra 
inom uppsatsens tidsram. Det gick trots detta ändå att svara på uppställt syfte och 
problemformulering. 

Sex informanter intervjuades i uppsatsen. Informant 1, brukare Container By 
intervjuades per telefon den 1  mars klockan 14:24 i 45 minuter. Informant 2, 
brukare Container By intervjuades på plats i Container By den 4 mars klockan 10:58 
i 1 timme och 4 minuter. Informant 3, brukare Container By intervjuades likaså på 
plats den 1 mars klockan 12:23 i 1 timme och 10 minuter, Informant 4, brukare 
Container By, intervjuades på en annan trä punkt i Nørrebro den 3 mars klockan 
20:4  i 45 minuter, informant 5, brukare Container By intervjuades via telefon den 1  
mars klockan 12:35 i 24 minuter, informant , tjänsteman Köpenhamns kommun 
intervjuades på telefon den 18 mars klockan 10:10 i 45 minuter. Informant 2 och 3 är 
engagerade i samma grupp i Container By medan informant 1, 4 och 5 är engagerade 
i andra grupper. Dessa brukare valdes ut eftersom att de har olika bakgrunder och 
är engagerade i olika grupper vilket kan ge en större bredd för att kunna svara 
på uppsatsens syfte och problemformulering. Informant  valdes ut eftersom att 
informanten i fråga beskrevs av både brukarna och Köpenhamns kommun som den 
person med mest kunskap om Container By. 

Till de transkriberade intervjuerna valdes sedan relevant information ut som 
sammanställdes i del 5 i denna uppsats. Vad för information som är av relevans kan 
vara svårt att avgöra, därmed har en kvalitativ innehållsanalys av transkriberingarna 
gjorts på samma grunder som i den kvalitativa innehållsanalysen som presenteras 
nedan. 
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I den strukturerade observationen undersöktes den fysiska utformningen av Container 
By utifrån artefakter på platsen som sammanfattades i en illustrativ karta och 
fotogra er. Artefakt de nieras i denna uppsats som föremål skapade av människan. 
Det är en vanligt förekommande term inom arkeologin för arkeologiska fynd som 
exempelvis smycken och redskap men även för byggnader och större konstruktioner 
(Nationalencyklopedin 201 ). 

Strukturerad observation valdes som metod i fallstudien för att försöka svara på syfte 
och problemformulering. Det upplevda rummet i Lefebvres rumsliga triad består av 
fysiska ting som går att uppfatta med hjälp av ögat (Lefebvre 1991:38-39). Detta rum 
kan undersökas med hjälp av en observation för att kartlägga det fysiska rummet 
och appropriationsprocessen (Lefebvre 1991:1 5). Observationen är en metod som 
bygger på direkt observation utifrån förbestämda kategorier av ett fall i dess verkliga 
situation och utgår därmed från förstahandsinformation i fallets naturliga miljö 
(Denscombe 2009:2 1-2 2; Bryman 2011:2 2). Observation beskrivs vidare enligt 
Walsh (2012:24 -24 ) som en etnogra sk metod. Etnogra  innebär att forskaren 
deltar öppet eller slutet i det dagliga liven under en tidsperiod för att undersöka vad 
som händer. Etnografen försöker behandla fallet som antropologiskt annorlunda för 
att exponera dess sociala och kulturella konstruktion. Med en social-konstruktivistisk 
syn undersöks verkligheten från utgångspunkten att den är socialt konstruerad och 
denna syn är central för just etnogra  (Walsh 2012:24 -24 ).

I samhällsvetenskaplig forskning går det att välja mellan systematisk och deltagande 
observation. Systematisk observation kan liknas vid Brymans strukturerade 
observation (Bryman 2011:2 2, 2 4).  

Viktigt att begrunda för observation som metod är perception. Att era forskare 
som observerar samma företeelse registrerar samma data är inte alltid fallet, utan 
datan kan skilja sig beroende på observatör. Forskarens individualitet inverkar på 
observationsdatan som har sin grund i perception och minne. Det nns brister i det 
mänskliga minnet som innebär att det är omöjligt för oss att minnas alla detaljer av 

STRUKTURERAD 
OBSERVATION
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en företeelse eller en plats. Det mesta glöms bort medan vissa saker lämnas kvar i en 
selektiv process. En ytterligare faktor är den selektiva perceptionen som innebär att 
sinnena bidrar till att ltrera data och registrerar endast en begränsad del. En tredje 
faktor handlar om vår förmåga till förhöjd perception som innebär att vårt fysiska 
och känslomässiga tillstånd påverkar vår upplevelse av verkligheten (Denscombe 
2009:2 2-2 3). Därmed är det omöjligt att beskriva observationer som objektiva 
eftersom de alltid innehar ett visst mått av tolkning utifrån minnet och perception. 
Således kan den intersubjektiva prövbarheten ifrågasättas och gör också att en 
noggrann genomgång av observationens tillvägagångssätt tydliggörs. 

Ytterligare problem kan uppstå gällande observationers reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet behandlar återigen frågan om era observatörer har samma 
åsikter om kodning som kallas interbedömarreliabilitet. Det kan även ske en 
resultatavvikelse genom tillämpning av observationsschemat under olika tider som 
kallas intrabedömarreliablitet. Detta beror på att människor beter sig olika under 
olika tidpunkter. Bryman (2011:2 3-2 4) menar att det är svårt att uppnå en hög 
grad av reliabilitet vid strukturerade observationer. Det kan dock begränsas vid 
upprättande av enkla observationsscheman. I uppsatsens observation är frågan om 
intrabedömbarreliablitet inte lika aktuell eftersom det inte är människors beteenden 
som undersöks. Däremot kan det ske en förändring av den fysiska miljön under olika 
tidpunkter, vilket är något som måste poängteras och som inte undersöks i denna 
uppsats. Frågan om validitet handlar om observationsinstrumentet, det vill säga 
observationsschemat (Bryman 2011:2 4). Det är därmed av vikt att skapa ett tydligt 
och enkelt schema. Det är framförallt kritik mot validitet och reliabilitet som riktas 
mot den strukturerade observationen där ett felaktigt eller irrelevant perspektiv kan 
appliceras på den studerade miljön. Det har sin grund i att miljön är obekant för 
forskaren (Bryman 2011:2 8). Inför observationen gjordes därmed ett första besök 
på platsen som studerades för att undersöka om den passar in under uppsatsens 
problem. 
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roblemet gällande perception är en motivering till valet av systematisk observation. 
Ett observationsschema syftar till att minimera den individuella perceptionens 
påverkan. Detta möjliggör att era forskare kan utföra en liknande observation 
genom att utgå från samma aktiviteter eller saker och samtidigt systematiskt registrera 
datan. Observationsschemat skall därmed utformas som en checklista för att rikta in 
perceptionen på samma företeelse oavsett forskare. hecklistan måste dock utformas 
för att kunna svara på forskningens problem. Det som är av störst vikt och relevans 
skall registreras i schemat (Denscombe 2009:2 4-2 5; Bryman 2011:2 5). 

Innan observationen genomfördes skapades ett observationsschema som  
strukturerade upp vad som skulle undersöka och hur. Genom observationen 
registrerades Container By:s fysiska miljö med hjälp av kartläggning, anteckningar, 
teckning och fotografering. Det fanns dock inte tillgång till alla byggnaders 
inomhusmiljö. Därmed är det främst utomhusmiljön som observerats. Det kan ses 
som en begränsning i observationen och går att härleda till det som Walsh (2012:249) 
beskriver som att en observation måste bygga på att forskaren har tillgång till fallet 
ifråga. Något som delvis är bristande i uppsatsens observation.  

Vid en systematisk observation skall forskaren upprätthålla miljöns ”naturlighet” 
och därmed försöka göra sig så osynlig som möjligt. Detta görs genom en diskret 
placering, att undvika interaktion med miljön eller människor och att forskaren 
be nner sig under en längre tid på platsen (Denscombe 2009:2 9-280). Observatörer 
beskrivs ofta vara icke-deltagande där forskarrollen går ut på att iaktta miljön, men 
inte delta i det sociala livet (Byrman 2011:2 ). I uppsatsens observation anses detta 
dock vara av mindre relevans eftersom att det som studeras inte är människor utan 
den fysiska miljön. Bryman (2011:2 ) beskriver hur det även går att att iaktta miljön 
i en strukturerad observation. Istället är det, i uppsatsens observation, av stor vikt att 
forskaren inte förändrar den fysiska miljön eftersom det är denna som är av intresse. 
Under observationen skedde därmed för yttningen och registreringen i Container By 
med största försiktighet och kan beskrivas som icke-deltagande. Inga föremål rördes 
eller yttades, däremot blev de två hönorna uppmärksamma på min existens och 
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blev ständiga följeslagare i rummet. Det kan ifrågasättas huruvida det går att göra en 
systematisk observation över fysiska ting. Artefakterna kan ses som manifestationer 
av beteenden och under observationen blev jag inte som forskare en del av Container 
By utan förhöll mig som en utomstående betraktare, vilket går att härleda till en 
systematisk observation till skillnad från en deltagande observation (Denscombe 
2009:2 1). 

Det är även av vikt att bestämma urval för observationen gällande tid, plats och 
människor (Denscombe 2009:2 , Bryman 2011:2 0). I denna uppsats är inte 
tidsurvalet av vikt eftersom att det som registreras inte behandlar aktiviteter utan 
snarare fysiska ting som är relativt oberoende av tid. Åtminstone av kortare tidsspann. 
Däremot har ett fysiskt urval gjort som endast behandlar Container By:s mellanrum i 
Nørrebro, vilket är en yta om ungefär  x 13  meter. 

Observationsschemat skall helst utarbetas för att vara enkelt, lätt att använda och 
inneha få kategorier (Bryman 2011:2 9). Detta är något som tagits fasta på vid 
utformningen av nedanstående observationsschema. 

OBSERVATIONSSCHEMA 

lats: Container By
Datum: 201 -03-03
Tidpunkt: 10.00-15.00

Observationskategorier: 

Artefaktens fysiska uttryck: registreras genom fotografering
Artefaktens placering: registreras genom utplacering i karta 

Fältanteckningarna bearbetades till en renritad och ej skalenlig illustrativ karta 
där artefakterna nns utplacerade med en si ra som är kopplad till ett fotogra  
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på artefakten i fråga. Trots observationsschemat kan det dock nnas risk för att jag 
genom min selektiva perception inte upptäckt exakt alla artefakter, vilket är av vikt att 
poängtera. Observationsresultatet tolkades utifrån de operationaliserande frågorna 
och är en del av empirin. En strukturerad observation fungerar slutligen bäst om den 
används tillsammans med andra metoder (Bryman 2011:2 9). Detta är fallet i denna 
uppsats där ovanstående och nedanstående metoder kompletterar varandra.

I innehållsanalysen undersöktes hur framtidsföreställningar om Container By 
framställs utifrån konsult rman obe på uppdrag av kommunen. Dokumentet som 
analyseras är Idéoplæg, Basargrunden, byens torv som är en vision för en del av Nørrebro 
som arkitekt rman obe utfört på uppdrag av Köpenhamns kommun. Delen av 
intresse är Langs Højbanen - Den grønne multifunktionelle førbindelse som handlar om 
mellanrummet där Container By håller till. Varför just detta dokument har valts ut 
beror på att det förekommit i intervjuerna liksom att det är en vision för platsen 
i fråga som denna uppsats kretsar kring. Eftersom att min frågeställning berör 
framtidsföreställningar från både brukarnas och tjänstemännens perspektiv är det 
av relevans att analysera en faktisk vision för platsen. Detta fungerar också som 
ett kompletterande perspektiv till intervjun med tjänstemannen på Köpenhamns 
kommun. Detta dokument har även valts ut eftersom att det är det enda dokument 
som direkt behandlar framtidsbilder av fallet i fråga. Det går också att argumentera 
för att konsulterna på obe förespråkar tjänstemännens perspektiv eftersom de fått 
i uppdrag av Köpenhamns kommun att skapa en vision för platsen och således även 
av tjänstemännen som också godkänt den. 

KVALITATIV 
INNEHÅLLSANALYS
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Innehållsanalys som metod har även valts ut eftersom den kan bidra till att svara på 
hur det uttänkta rummet i Lefebvres spatiala triad tar plats i Container By. Det uttänkta 
rummet består av konceptualiserade rum utformade av exempelvis planerare och 
arkitekter (Lefebvre 1991:38-39, 42). Innehållsanalysen kan likaså användas för att 
undersöka huruvida en framtida appropriation av mellanrummet är möjligt eller 
ej. Innehållsanalysen kompletterar intervjun med tjänstemannen på Köpenhamns 
kommun, genom att ge en bredare bild av kommunens syn på mellanrummet i fråga 
och av tjänstemännens framtidssyn. Därmed ämnar innehållsanalysen svara på 
frågorna hur det uttänkta rummet samspelar med de två andra delarna i Lefebvres 
triad. Det vill säga hur framtidsföreställningar om rummet uttrycks hos tjänstemän 
samt om det nns tecken på huruvida appropriationsprocessen kan bli en del av 
platsens framtida utveckling. Intervjun med tjänstemannen undersökte känslor 
och åsikter om rummet. Innehållsanalysen försöker istället undersöka konkreta 
framtidsföreställningar som godkänts av Köpenhamns kommun. Därmed kan denna 
metod anses bidra till att svara på syftet och problemformuleringen i uppsatsen. 

Innehållsanalys innebär vidare analys av innehållet i ett dokument. Metoden kan 
användas på era olika typer av dokument. Det enda som behövs är tydliga och 
relevanta urvalskriterier som exempelvis kan bestå av nyckelord. Texten bryts ner 
i mindre delar och fokuset i analysen kan ligga på en hel text, meningar, stycken 
eller på rubriker liksom på bilder och illustrationer. Enheterna kodas sedan så de 
stämmer överens med kategorierna (Denscombe 2009:30 , Bryman 2011:283). 

obes visionsdokument har brutits ned i mindre delar och det är en del som varit av 
relevans för uppsatsen. Denna del har sedan analyserats utifrån forskningsfrågorna 
som ställts till dokumentet. 

Förekomsten av ord kan även undersökas i en innehållsanalys liksom vad det är för 
slags ord som används och utelämnas. Eftersom att val av språkbruk är av vikt för 
att förstå idéer bakom en text. En stor andel av speciella ord kan således härledas 
till en viss diskurs (Bryman 2011:289). I innehållsanalysen kan texten kodas utefter 
teman och ämnesområden för att göra en kategorisering utifrån företeelser av vikt 
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för forskningen (Bryman 2011:290). Det går även att koda ideologier, åsikter och 
principer, exempelvis genom användning av stereotyper. Forskaren skall utforma ett 
kodningsschema och en kodningsmanual. I kodningsschemat skall all information 
om fallet som undersöks noteras (Bryman 2011:291). En kodningsmanual innehåller 
instruktioner till de som utför kodningen (Bryman 2011:292). Det är omöjligt att 
utesluta tolkning från forskaren i utformandet av en kodningsmanual. Det nns också 
svårigheter med att koda latent innehåll där felaktiga slutsatser kan dras (Bryman 
2011:29 -29 ).

Negativa aspekter med innehållsanalysen innebär att textenheter bortkopplas från 
dess ursprungliga kontext, vilket kan försvåra eller förändra dess betydelse och 
kan även bidra till svårigheter med texters underförstådda betydelse. Det är också 
omöjligt att utesluta tolkning från forskaren i utformandet av en kodningsmanual 
(Denscombe 2009 308-309; Bryman 2011:29 -29 ). 

Bryman (2011:283) beskriver dock innehållsanalysen som en objektiv och systematisk 
metod eftersom att den utesluta eller åtminstone försöker förminska personliga 
värderingars påverkan. Det är enkelt för andra att göra om samma analys. Om 
reglerna används av olika personer skall de förhoppningsvis komma fram till 
samma resultat (Denscombe 2009:308-309; Bryman 2011:283). Andra starka sidor 
hos innehållsanalysen är att den fungerar som en öppen metod där det är enkelt 
för forskaren att visa på hur tillvägagångssättet gått till. Innehållsanalys innebär 
också att forskaren inte påverkar det undersökta fallet eftersom att personen inte är 
närvarande utan använder sig av fysiska källor (Bryman 2011:29 -29 ).

Genom en innehållsanalys kan ”dolda” budskap i en text uppmärksammas. Det nns 
alltid oavsiktliga eller avsiktliga budskap i alla texter som går att synliggöra genom en 
innehållsanalys. Det går därmed att blottlägga vad texten anser som relevant, dess 
prioriteringar, värderingar och idéer (Denscombe 2009:308-309; Bryman 2011:282). 
Textens latenta innehåll kan därmed skönjas. Det innebär således att ett tolkande 
moment tillförs (Bryman 2011:290). I denna uppsats har innehållsanalysen använts 
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för att undersöka latenta idéer om Container By, dess framtidsföreställningar och 
appropriationsprocess från tjänstemän på Köpenhamns kommun. Detta har skett 
genom tolkning av det empiriska materialet. Kategoriseringen i innehållsanalysen 
utgörs av uppsatsens forskningsfrågor.

Frågor som ställdes till dokumentet:

Hur kan appropriation och domination av det studerade mellanrummet beskrivas 
och förstås utifrån dess artefakter och aktörer? 

Hur samspelar Lefebvres rumsliga triad; rumsliga praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum med varandra i det studerade 
mellanrummet?

Vilka framtidsföreställningar nns bland brukarna respektive tjänstemännen om 
det studerade mellanrummet? Kan appropriationsprocessen bli en del av platsens 
framtida utveckling och i så fall hur?

Att tydliggöra kategorierna möjliggör för en upprepning av innehållsanalysen av 
en annan forskare. För att ytterligare tydliggöra hur kategorierna sedan använts i 
analysen av dokumentet följer nedan några citat från empiridelen i uppsatsen. 

Detta citat tolkas i empirin som att appropriationen av mellanrummet både framställs 
som närvarande och icke-närvarande. Författarna är medvetna om att Container By 
approprierat platsen och lyfter upp detta i texten och i bilder. Container By beskrivs 

” arallelt med Nordre Fasanvej langs højbanen løber en lukket passage. I 
mange år har den haft karakter af  en inaktiv bagside, hvor de få bilværksteder 
og dækbutikker der bor under højbanen har vendt bagsiden til. Det sidste 
års tid er en borgerdrevet containerby, ‘Linjen’, dog opstået med byhave, 
værksteder og galleri langs højbanen ( obe 2015:9 ).” 
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också som ett gemenskapsdrivet projekt med stadsodling, verkstäder och galleri. Men 
samtidigt beskrivs platsen som som en sluten passage och som en inaktiv och stängd 
baksida. Detta citat kan härledas till den första frågan gällande: Hur appropriationen 
av det studerade mellanrummet kan beskrivas och förstås utifrån dess aktörer. 

Det andra citatet tolkas genom att obes framtidsvision för mellanrummet innebär 
att platsen skall bli till ett cykelstråk samtidigt som de menar att den är för smal för 
att kombinera med Container By som det ser ut idag. Detta kan kopplas till uppsatsens 
tredje fråga gällande vilka framtidsföreställningar som nns hos tjänstemännen 
angående det studerade mellanrummet. 

Det sista citatet behandlar en mer analyserande fråga som hämtats från analysdelen 
av uppsatsen. itatet tolkas som att appropriationen i Container By påverkat 
tjänstemännen genom det levda och upplevda rummet, vilket påverkat det uttänkta 
rummet och visar sig i framtidsbilder och visioner om platsen. Således dras 
kopplingar till Lefebvres rumsliga triad vilket är ett exempel på hur den andra frågan 
kan besvaras med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. 

”Men passagen er smal og pladsen trang og med den fremtidige Grøndal 
cykelrute, der skal løbe langs linjen, er der risiko for at passagen udvikler sig 
til en transitpassage i stedet for en attraktion ( obe 2015:9 ).”

” assagen kunne også tænkes i samme koncept som ‘linje-projektet’, der kører 
langs højbanen nu. Den multifunktionelle højbane kan opfattes som én lang 
perlerække af  forskellige funktioner under buerne. Fra butikker og restauranter 
til lokale mekanikere, kreative værksteder, lokale gallerier klatreklubber, 
spillesteder osv. En gåtur ned langs banen bliver således en interessant og 
meget varieret oplevelse med noget for alle.Mange af  de funktioner der ligger 
langs passagen i containere i dag, kan herved yttes ind under buerne og 
frigive arealet containerne før optog. I stedet kan passagen blive et strøg, man 
frit kan bevæge sig langs og op-holde sig på ( obe 2015:101).”



4. Forskningsöversikt
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Forskningsöversikten används för att ringa in ämnesfältet appropriation av mellanrum. 
Det är era olika teman som återkommer i forskningen som disponerar upp 
forskningsöversikten. Det första temat behandlar mellanrum och dess snarlika 
begrepp och det framkommer en samsyn kring svårigheten i att de niera dessa rum 
på grund av deras inneboende vaghet. Därtill framkommer mellanrummens orsaker 
och att det nns olika syner på dess existens.

Det saknas likaså en sammanhållen bild av vad appropriation är och det nns åtskilliga 
begrepp för företeelsen Det nns dock en relativt samstämmig bild av  grupperna 
som approprierar mellanrum. Ett tydligt tema i nästan alla artiklar är den tillfälliga 
karaktären på appropriation och mellanrum och vad det får för utslag för brukarna, 
aktiviteterna, mellanrummen och för staden och invånarna i stort. Vissa artiklar 
fokuserar på appropriation av mellanrum i samband med stadsplanering. Slutligen 
undersöks även temat om vad appropriation av mellanrum får för konsekvenser.

Mellanrum och liknande begrepp är relativt svårde nierade, vilket inte minst visar 
sig i att det nns era olika epitet och beskrivningar i forskningslitteraturen. Nedan 
är ett försök att reda ut ”begreppsdjungeln” eller i alla fall visa på dess diversitet.

Wikström (b 200 :110) skriver i artikeln Monumentalitet och mobilitet i Flemingsberg 
om mellanrum, platser i marginalen och rum mellan olika bebyggelseenklaver. I 
artikeln Restytor och gränsöverskridande praktiker (a 200 :14 ) fokuserar han istället på 
restytor och impediment som beskrivs som stora ytor av vildbevuxet gräs, slänter och 
fragment. Impediment betyder också ytor till följd av tra kplanering och onering, 
vilket gjort ytorna oanvändbara (Wikström a 200 :14 ). Det kan vara problematiskt 
att använda begreppet restyta eftersom att det utgår från ett planeringsperspektiv 

FORSKNINGSÖVERSIKT
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och förbiser bruksvärdet hos dessa ytor för dess användare (Wikström a 200 :148). 
Doron (2008:203-204) skriver i artikeln ...those marvellous empty zones at the edge of  the 
cities - Heterotopia and the ‘dead zone’ hur de många olika epiteten på snarlika rum 
tyder på svårigheten i att de niera dem. Det försvårar även för att teoretisera över 
mellanrummen. Rummen beskrivs som tomma oner i marginalen med kritik mot 
termen ”död on” och liknande begrepp som används av arkitekter, planerare och 
teoretiker. Några av dessa termer är ödemark, förfallna områden, terrain vagues, 
konceptuell Nevada, urban öken, vitt område, blankt område, temporär autonom on, 
obeslutsamma områden, brown elds, liminala rum, ingenmansland och urbana 
tomrum (Doron 2008:203-204).

Sand (2008:80) är inne på samma spår och beskriver i sin avhandling Konsten att gunga 
(2008) att mellanrum ofta förklaras i termer av vad de saknar. Wall (2011:14 -148) 
målar upp en snarlik beskrivning av mellanrum i artikeln Infrastructural form, interstitial 
spaces and informal acts och förklarar rummen som små, smala och mellanliggande 
rum som kan ha varierande former men som innehar samma villkor; tomhet, 
inhägnad och övergivenhet. Han menar att mellanrummen ses på som tomma 
restytor som är svårhanterliga i planeringen och att ett tomt papper blir till en tom 
yta i verkligheten (Wall 2011:14 -148). Mellanrummen är också ofta ode nierade 
i fråga om användning, skötsel, ägande och funktion (Wall 2011:149). Németh och 
Langhorst (2014:144) beskriver vidare i Rethinking urban transformation: Temporary 
uses for vacant land att ledig mark kan de nieras som oanvänd eller övergiven, som 
till exempel spontana växtpartier, rivna byggnader och övergivna strukturer eller 
”brown elds” och andra förorenade platser (Németh & Langhorst 2014:144). 
Villagome  (2010:81, 83) skriver i artikeln Claiming residual spaces in the heterogeneous 
city om övergivna platser i Nordamerikanska städer. Han beskriver platserna som 
oanvända parkeringsplatser och förfallna och industriella ödemarker (Villagome  
2010:81, 83). Jonas och Rahman (2014:13) skriver i boken Tokyo Void om tomrum 
men i en japansk kontext. De beskriver tomrummen som olika typer av ledig mark. 
Exempelvis små osammanhållna, överblivna platser, hål mellan byggnader och 
biprodukter av motorleder och järnvägsspår (Jonas & Rahman a 2014:13).



47.

Thompson (2011:5 ) skriver i boken Urban Wildscapes om platser som hon kallar 
för ”urban wildscapes” som saknar översättning men som kan tolkas som urbana 
vildmarker. latserna beskrivs även här som ödemarker, övergivna hål och förfallna 
platser i staden, som även karaktäriseras av oordning och otrygghet (Thompson 
2011:5 ). Sheridan (2011:201) beskriver också urbana vildmarker som ”brown elds”, 
ingenmansland och förfall. I Mellanrummens möjligheter framför Salt man (2009: ) 
mellanrum som tillfälliga, ofärdiga, föränderliga och även som platser i väntan. Att 
mellanrummen går att nna sig i städer och i gräns oner där stad och landsbygd 
möts. Hon menar att de kan upplevas som övergivna och kan uppfattas som otrygga 
och skräpiga (Salt man 2009: ). Salt man (2009:8) visar även på problematiken i att 
det saknas en given benämning fö dessa landskap. I forskningssammanhang används 
begreppen ”stadsranden (gräns on mellan stad och land), impediment (obrukbara 
områden) ‘brown elds’ (övergiven, ofta förorenad tidigare industrimark) periurbana 
landskap (landsbygdsområden med tydlig påverkan från närliggande stad).” Dessa 
uttryck saknar dock koppling till vardagligt språkbruk. I boken försöker hon istället 
använda ord som ”mellanrum, gräns oner, efemära landskap, halvurbana platser 
och förändringsområden (Salt man 2009:8).”

upers och Miessen (2002:55, 102) skriver i Places of  uncertainty om mellanrum som 
terra morta, hål och rum i marginalen. Författarna utgår mestadels från marginalen 
som en kant, ett rum, en linje eller en gräns som de menar är motsägelsefullt och 
beskriver dem som till synes osynliga mellanrum i landskapets marginal ( upers & 
Miessen 2002 :55, 102, 105). Även Mubi Brighenti (2013:xvi) framför en liknande 
syn på mellanrum i boken Urban interstices. Han menar att själva de nitionen av 
mellanrum inskriver ett underläge i mellanrummet i jämförelse med omslutande 
rum. Mellanrums traditionella association beskrivs som ödemarker eller överblivna 
platser. Att bilden av mellanrum ofta består av lediga tomter, förfallna ruiner eller 
terrain vagues (Mubi Brighenti 2013:xvi).

Terrain Vagues är ett begrepp myntat av de Sola Morales i artikeln med samma namn 
Terrain vague (1995:119) och är ett återkommande begrepp för mellanrum i den 
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studerade litteraturen. Terrain vagues är ett franskt uttryck som används eftersom att 
det franska uttrycket och dess betydelse anses vara omöjlig att fånga i ett enda engelskt 
ord eller en mening. Detta visar sig i de många olika platserna som sammanfattas 
i begreppet; tomma, övergivna och förfallna platser (De Sola Morales 1995:119). 

latserna beskrivs också som bortglömda:

Terrain vagues beskrivs i likhet med föregående författare som platser karaktäriserade 
av avsaknad. En avsaknad av användning, aktivitet och förväntning. Men i uttrycket 
terrain vagues ryms även positiva aspekter av mellanrum. De innehar även en slags 
mobilitet och frihet (De Sola Morales 1995:120).

I vissa texter framkommer även denna andra de nition av mellanrum. upers och 
Miessen (2002:122) förklarar att de ser på marginalen som en möjlighet, där rummet 
kan fungera som gömställe som kan fyllas med aktiviteter, praktiker och funktioner. 
Denna syn återkommer hos andra författare som visar på den andra sidan av 
begreppet och beskriver att mellanrummen i jämförelse med andra platser i stadens 
rum är friare och mer tillåtande (Wikström b 200 :110; Thompson 2011:5 ). Bristen 
på klassi cering och identi kation utelämnar därmed rummet för tolkning. Sheridan 
(2011:20 ) anser att det är något som är av betydelse för konstnärlig praktik. Att 
mellanrummen möjliggör och uppmuntrar till appropriation och möjligheten att 
anpassas till de som brukar rummen (Sheridan 2011:20 ). Därmed är det svårt att ge 
en entydig bild av vad mellanrum egentligen är, utan de måste förstås i förhållande 
till att det faktiskt inte nns en samstämmig de nition. Det är istället denna mångfald 
av begrepp som ramar in mellanrummen i dess kontext.

”These strange places exist outside the citys e ective circuits and productive 
structures. From an economic point of  view, industrial areas, railway stations, 
ports, unsafe residential neighbourhoods, and contaminated places are 
where the city is no longer. Unincorporated marginis, interior islands of  
void activituy; oversights, these areas are simply un-inhabited, un-safe, un-
productive (De Sola Morales 1995:120).”
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Mellanrum måste också förstås ihopkopplade med villkoren för dess existens och 
orsakerna till dess uppkomst, vilket det nns olika åsikter om. Flemingsbergs 
mellanrum har uppkommit ur modernistiska planeringsideal från 0- och 0-talen. 
Idealen var onering och funktionsseparering som skapade en öppen rumslighet 
som produkt av bu ert- och skydds oner (Wikström b 200 :113-115, Wikström 
a 200 :148). Även Németh och Langhorst (2013:144) beskriver mellanrum som 
bland annat en produkt av onering och bu ert oner. Mellanrummen beskrivs 
också som ett nytt inslag i städerna, till skillnad från den tidigare rutnätsstaden 
(Wikström b 200 :113-115, Wikström a 200 :148). Att mellanrummen är det som 
skiljer rutnätsstaden från den modernistiska staden (Wikström b 200 :11 ). Restytor 
beskrivs vidare som ett indirekt resultat av planeringen (Wikström a 200 :14 ). 

olomb (2012:133) beskriver också orsakerna till mellanrum som en produkt 
av modernistisk planering. Även Mubi Brighenti (2013:xvi) beskriver en liknande 
traditionell syn som innebär att mellanrummen är restprodukter av stadsplanering, 
men de förklaras också som oplanerade marginaler. Tonnelat (2008:293) ansluter sig 
till samma förklaring där mellanrummen är biprodukter av stadsplanering. Salt man 
(2009:8) menar samtidigt att det är omöjligt att planera en stad utan mellanrum, att 
de är ett måste eftersom att oförutsägbara händelser kräver marginaler.

Även Wall (2011:14 ) anser att mellanrummen är en biprodukt av modernistisk 
infrastrukturplanering. Németh och Langhorts (2013:144) beskriver även 
andra orsaker till mellanrum så som skiftet från industri- till serviceekonomi, 
förortsmigration, svag ekonomi och kapitalism. Edensor, Evans, Holloway och 
Millington (2011: 5) Är inne på samma spår och menar att mellanrummen är en 
produkt av kapitalismens cykler. Villagome  (2010:81) beskriver liknande orsaker 
där mellanrum är en produkt av modern urbanisering och en interaktionen 
mellan sociala, teknologiska och ekonomiska processer. Det nns således era olika 
orsaker till mellanrummens uppkomst, men en majoritet av författarna trycker på 
planeringen som dess största orsak.

ORSAKER TILL MELLAN-
RUMMENS UPPKOMST
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Ovanstående de nitioner av mellanrum kan härledas till att de bestäms beroende 
på vilken syn på mellanrum som författarna lyfter fram, där den traditionella synen 
utmanas av en syn på mellanrummen som något mer än ett negativ i stadslandskapet. 
Detta visar sig även i undersökta fall i litteraturen som exempelvis i fallet Makasiinit 
i Helsingfors. Lehtovuori (2011: 9-80) menar att vissa människor ansåg att 
appropriationen av det mellanrummet var onödigt och ett hinder för utveckling och 
opassande i den rena och moderna staden. Samtidigt som andra såg appropriationen 
som positivt och berikande (Lehtovuori 2011: 9-80). Detta går att koppla ihop med 
planeringsprofessionen, vars bild av mellanrum även diskuterats i litteraturen.

Tonnelat (2008:293-294) menar att det nns två syner på mellanrum och anser att 
planerare ser på mellanrum som problematiska rester av modern stadsplanering som 
inte fyller någon vidare funktion. Mellanrum beskrivs även som hinder i staden, som 
symboler för förfall och som något som måste lösas (Tonnelat 2008:292). Invånarna 
delar denna syn och den baseras på en uppdelning av olika funktioner, människor 
och ting (Tonnelat 2008:295). Hon menar även att markägare bidrar till att göra 
dessa mellanrum osynliga. För att de inte minska i värde försöker de upprätthålla 
denna “tomhet”, vilket även upprätthåller mellanrummens oanvändbarhet (Tonnelat 
2008:29 , 300). Doron (2008:205) beskriver likaså planerares syn på mellanrummet 
som tomma och att de angrips som en tabula rasa vid stadsutveckling. Qviström 
(2009:185, 190) skriver om synen på mellanrum som områden i väntan på de utopier 
som planerarna föreställer sig. Mellanrummet fungerar därmed som en icke-plats 
och ett vitt ark redo att bebyggas och exploateras (Qviström 2009:185, 190). Även 
Jonas och Rahman (b 2014:33-34) beskriver denna syn på mellanrum som tomrum 
tillskrivna förväntningar på förändring.

Mubi Brighenti (2013:xvi) anser att synen på mellanrum, som tidigare nämnts, 
ofta består av lediga tomter, förfallna ruiner eller terrain vagues. Mellanrum beskrivs 
av många som städernas misslyckanden och en slags anti-o entlighet som kantas 
av oordning och osäkerhet (Mubi Brighenti 2013:xxi). Mubi Brighenti (2013:xvi) 
menar dock att denna bild är ofullständig och att synen på mellanrum måste gå 

OLIKA SYNER PÅ 
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från att ses på som tomrum till aktiva komponenter i staden. Han föreslår en syn 
som utgår från att mellanrummen inte bara ses på som fysiska rum utan även som 
något socialt (Mubi Brighenti 2013:xviii). Sand (2008:100) beskriver även olika syner 
på mellanrum, som utgår från vem det är som frågan ställs till. Vissa attraheras av 
att bruka mellanrummen, medan andra ser dem som hotfulla och oordnade från 
ett mer distanserat håll (Sand 2008:100). Även upers och Miessen (2002 :80, 83) 
beskriver denna tvetydiga bild av mellanrummen. Att de kan ses på som en förlust 
men också som något positivt. Att ledigt betyder tomt men också frihet och därmed 
fullt av möjligheter att undkomma kontrollen i resten av staden ( upers & Miessen 
2002 :80, 83).

Németh och Langhorst (2013:145) beskriver att planerare genom historien sett på 
mellanrum och tomma tomter som problem som måste rättas till. De menar också att 
denna syn håller på att förändras. Tomma tomter börjar istället ses på som resurser 
som kan ge möjligheter till omvandlingsprocesser. Stadsodling och småskaliga kreativa 
företag kan ta plats i mellanrummen. Det är en social dimension som lyfts upp. De 
menar att tomma tomter kan fungera som en bas för marginaliserade grupper och 
kan därmed verka för ökad social rättvisa. (Németh & Langhorst 2013:145). 

Salt man (2009:14) utvecklar denna motsägelsefulla bild. Att mellanrum samtidigt 
uppfattas som tomma och fulla av värde. Hon menar att denna dubbelnatur skapat 
ett intresse för mellanrummen inom konst och stadsbyggnad där dessa porträtteras 
som platser med kreativ potential (Salt man 2009:14). Doron (Doron 2008:204) 
menar att dessa rum som beskrivs som ”tomma” har aldrig varit tomma. Att de 
istället redan befolkas av marginaliserade grupper. Dessa rum fungerar istället 
som ett alternativ till de normativa o entliga platserna (Doron 2008:204). Naito 
(2014:20) fortsätter och beskriver att tomrum kan ses på som stadens negativa form i 

era bemärkelser. Samtidigt som de istället erbjuder plats för oproduktiva aktiviteter 
och upplevelser som är oplanerade och tillfälliga (Naito 2014:20). Det är något som 
kan kopplas till temat för denna uppsats som är just appropriation av mellanrum.
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Tätt ihopkopplat med frågor om mellanrum visar sig ordning, makt och kontroll 
vara. Iveson (2013:943) beskriver produktionen av rum som en process kantad 
av konkurrerande maktintressen. Några av dessa är kapital, landrättigheter, 
planeringskoder, design och lagar (Iveson 2013:943). Mubi Brighenti (2013:xvi) 
menar att mellanrum ofta karaktäriseras av små rum där mellanrummets omslutande 
rum antingen kan vara mer institutionaliserade och därmed ha mer ekonomisk 
och laglig makt eller att de omslutande rummen har en tydligare identitet (Mubi 
Brighenti 2013:xvi). 

lanering, som ovanför beskrivs vara en av orsakerna till mellanrummens uppkomst, 
beskrivs traditionellt syfta till att bringa ordning i staden genom att organisera och 
kontrollera rummet (Samson & Fabian 201 :1 1). lanering beskrivs även som ett 
sätt att skapa kontroll i staden genom synlighet och ”panopticism” ( upers & Miessen 
2002 :59). Arkitekturprofessionen beskrivs även syfta till att kolonisera, skapa gränser, 
ordning och form. Arkitekturen fungerar således som ett organiseringsinstrument 
som utgår från rationalitet (De Sola Morales 1995:122). roduktionen av rum 
är sammansatt med reglering, övervakning och bestämmelser av vart och hur 
aktiviteter skall utföras i staden. Verktyget för detta är onering och uppdelning 
av olika aktiviteter och användningar vilket skapar homogena rum (Qviström 
200 :2 0). Samson och Fabian (201 :1 1) menar att detta är en top-down syn som 
kritiserats de senaste 40 åren med ökat medborgardeltagande som mantra och ett 
ökat intresse för bottom-up initiativ. Författarna beskriver det som ett nytt urbant 
designparadigm som ifrågasätter det modernistiska paradigmet där planeraren ses 
som en vetenskapsman (Samson & Fabian 201 :1 2, 1 3). Qviström (200 :2 0) 
menar dock att trots kritiken så syftar planering även idag till att att bringa ordning. 
Han beskriver det som ett kartogra skt seende där allting har en given plats och det 
som inte passar in ses på som problematiskt. Exempel som ges är gra ti som upplevs 
som farligt och oordnat, vilket leder till att vissa processer exkluderas framför andra 
i staden (Qviström 200 :2 0).

En mörk bild av dagens o entliga platser målas upp som ifrågasätter dess o entlighet 
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i en allt mer privatiserad värld ( upers & Miessen 2002 :18-20). Att o entliga rum 
idag karaktäriseras av övervakning, kontroll, konsumtion och exkludering ( upers 
& Miessen 2002:23-24). Liksom att staden mer och mer är till för en konsumerande 
medelklass i gentri erade områden ( upers & Miessen 2002:2 -2 ). 

upers och Miessen (2002:42-43) beskriver ovanstående som samtida teorier om 
o entliga rum som de menar uttrycker en känsla av förlorande, vilket tyder på 
nostalgi. De påvisar också att teoretikerna har en traditionell bild av staden med det 
o entliga rummet som en mötesplats och politisk samlingsplats. Vilket de menar tyder 
på en djup pessimism. De menar istället att autentiska o entliga rum är en ktion 
som skapats ur känslor av förlust och nostalgi. Och ifrågasätter om det verkligen 
fanns rättvisa i staden innan ( upers & Miessen 2002:42-43). Lehtovouri (2011: 1) 
ger en liknande bild och menar att o entliga platser i moderna städer är i förfall. 
Han utgår från Sorking och Zukin som beskriver o entliga platser som “döda”. Han 
menar dock att det nns aktivister och urbana teoretiker som menar att detta inte är 
en rättvis bild. Att det nns ett dualistiskt förhållande till o entliga rum. Dominanta 
politiska och ekonomiska strukturer skapar traditionella urbana värden och ojämn 
utveckling, men det nns samtidigt nya former av meningsfulla och politiskt 
viktiga användningar av o entliga rum. Han beskriver hur olika events, temporär 
appropriation, konceptuell hackning och motstånd skapar o entliga platser (Lehtovuori 
2011: 1- 2). Wikström (a 200 :14 ) beskriver att mellanrummen karaktäriseras av 
denna avsaknad av regler och kontroll. Wall (2011:150-153) fortsätter och menar att 
informaliteten i mellanrum är sprungen ur minoriteters bottom-up aktiviteter som 
är exkluderade från den formella staden. Att makt och en avsaknad av makt får ett 
fysiskt uttryck i staden (Wall 2011:150-153).
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Författarna använder sig av olika fall för att belysa appropriation. Det är inte alla som 
använder sig av begreppet appropriation utan vissa använder istället benämningar 
som exempelvis DIY-urbanism. 

Mellanrum kan ge plats för det oprövade och annorlunda som inte har möjlighet 
att ta plats i staden. Salt man (2009:12) menar att det kan bero på att aktiviteterna 
kräver mycket plats, är högljudda, mobila eller att brukarna har begränsade resurser. 
Mellanrum blir då till en tillfällig fri on, bortanför kontroll och ordning för annars 
exkluderade individer (Salt man 2009:12). Wikström (a 200 :14 ) nner genom sina 
undersökningar spår på olika aktiviteter som försiggår i restytorna. Exempel som 
ges är kojor, möten, grillning och promenader. Aktiviteter som liksom Salt mans 
beskriving kan verka störande, pinsamma eller ta mycket plats i anspråk. Det handlar 
om aktiviteter sprungna ur friheten som dessa platser karaktäriseras av till skillnad 
från mer ordnade stadsrum (Wikström a 200 :14 ). Rios (2010:101, 103) beskriver 
aktiviteterna i approprierade rum som spontana, improvisatoriska och kreativa. 
Han ger exempel på att rummen kan användas till marknader eller odlingar (Rios 
2010:101, 103). olomb (2012:13 ) menar att appropriationen ofta sker genom 
bottom-up processer på gräsrotsinitiativ av invånare med lite kapital genom att 
återanvända det be ntliga.

Jonas och Rahman (c 2014:3 , 3 , 39) anser också att “tomma” rum kommit att 
förknippas med informell appropriation och att aktiviteterna handlar om allt som 
måste ta skydd i staden, men även sådant som tilltalar den kreativa klassen. Det 

nns era exempel på urbana tomrum i Tokyo där appropriation förekommer. I 
Tokyo genomgår brukarna långa processer för att få tillstånd istället för att illegalt 
bruka platserna (Jonas & Rahman c 2014:3 , 3 , 39). Det gemensamma temat för 
projekten är att de söker efter mer deltagande, kommunikation och gemenskap 
exempelvis genom att förvandla en tom yta till en deltagande risodling (Jonas & 
Rahman c 2014:40). Även DIY-urbanism kan kopplas till appropriation. Samson 
och Fabian (201 :1 ) beskriver DIY-urbanism som tactical urbanism, gerilla 
urbanism, deltagande urbanism och vardaglig urbanism. DIY-urbanism de nieras 
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som småskaliga, medborgardrivna och informella taktiker. Taktikerna syftar ofta 
till att förbättra den fysiska och sociala miljön genom snabba, temporära och 
gräsrots-baserade aktiviteter. Författarna exempli erar DIY-urbanism med gra ti 
och gatukonst (Samson & Fabian 201 :1 , 1 0). Även Douglas (2014:5) utgår från 
appropriation som Do-it-yourself-urbanism som beskrivs som illegala eller informella 
förändringar i staden. Han fokuserar istället på hemmagjorda cykelvägar, skyltar, 
gerillaodlingar och informella utvecklingsförslag (Douglas 2014:5).

Även Deslandes (2013:21 ) beskriver DIY-urbanism som förändringar eller förnyelse 
av rum som anses som förlorade, döda eller tomma. Hon undersöker fallet Renew 
Newcastle där övergivna platser vitaliseras temporärt. Anti-professionalism är inbyggt 
i termen DIY-urbanism som innefattar informalitet, marginalitet och amatörism 
(Deslandes 2013:21 -2018). Det beskrivs som en till ykt från domineringen i 
staden (Deslandes 2013:220). Vilket knyter en maktdimension till appropriering av 
mellanrum. upers och Miessen (2002:123) lyfter fram en politisk dimension och 
att mellanrummen kan bli till platser för politisk aktivitet genom appropiration. 
Iveson (2013:941) ger en mer uttömmande bild av vad det är för aktiviteter som kan 
uppkomma i mellanrum. Exempelvis gerillaodling, bebyggelse, sociala ekonomier, 
gra ti, skateboardåkning och parkour (Iveson 2013:941). Det nns dock inte någon 
tydlig förklaring till vad det är som pågår angående appropriation av mellanrum. 
Han menar att detta är ett bevis på att forskarna inte är säkra på vad, om nu något, 
kan koppla ihop dessa olika företeelser. Det nns försök till att greppa rörelserna 
genom olika benämningar; DIY, insurgent, gerilla, vardagligt, deltagande och/eller 
gräsrotsurbanism (Iveson 2013:943). Iveson (2013:943) föreslår att rätten till staden 
skulle kunna vara ett sätt att koppla ihop rörelserna. Det vill säga att bygga nya 
städer i staden utifrån jämlikhet mellan medborgarna (Iveson 2013:943). Detta tyder 
återigen på en mer politisk dimension ihopkopplad till appropriation.

En stor del av fallen i litteraturen utgår från Berlin. Samtidigt tar författarna fasta 
på att Berlin har en speciell historia som kanske inte är direkt jämförbar med någon 
annan stad. upers och Miessen (2002: 4, 8) menar att Berlins o entliga platser 
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är exempel på platser som är fulla av domination, men att det också nns en annan 
sida. Att Berlins o entliga rum också kan beskrivas i termer av informalitet och 
spontanitet liksom att Berlins identitet kan kopplas ihop med mellanrummen i 
staden. Där historiens gång lämnat avtryck i staden genom att tömma den ( upers 
& Miessen 2002 : 4, 8). Även Sheridan (2011:202) utgår från Berlin och tar 
avstamp i stadens historia, där politiska och ekonomiska processer skapat tomrum 
i staden, speciellt i samband med Berlinmurens fall. Mellanrummen har tagit 
formen av tomma och övergivna byggnader och platser kantade av ockupation och 
appropriation. Tomma platser används till mobila och temporära strukturer för er 
olika slags aktiviteter (Sheridan 2011:202). olomb (2012:131, 133) utgår också från 
Berlin i hennes forskning. Stadens speciella kontext framförs som orsak till att många 
temporära användningar sprungit ur mellanrummen i staden. Dessa projekt, som 
tidigare förbisågs, har kommit att bli en del av Berlins marknadsföring som en kreativ 
stad ( olomb 2012:131, 133). 

Fallet Tempelhof i Berlin undersöks av era författare. Det var ett tidigare övergivet 
ygfält som nu används till spontana aktiviteter som uppkommit i frånvaron av 

planering eftersom att staden varit oförmögen att utveckla platsen på annat sätt. 
Andra exempel kommer från USA och städerna hiladelphia, Detroit och hicago 
där tomma tomter ger plats för stadsodling (Németh & Langhorst 2013:143). Även 
norden nns representerat i litteraturen, bland annat genom ett fall i Helsingfors, 
Makasiinit. Det var ett populärt tillfälligt approprierat o entligt rum i ett före detta 
järnvägsmagasin på 90-talet (Lehtovuori 2011: 1, ). Det uppkom dock en kon ikt 
där stadsplanerarna inte såg på platsen som ett o entligt rum. Lehtovuori (2011: -

) menar att appropriationen låg utanför planerarnas representation av rum och 
det kom att bli en av Helsingfors största planeringskon ikt. Efter mycket motstånd 
revs till slut byggnaderna 200  efter att en ny plan skulle förverkligas (Lehtovuori 
2011: - ). 
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Wall (2011:14 -14 ) beskriver något som kan liknas vid appropriation av 
mellanrum. Att det i mellanrummen kan uppstå speciella aktiviteter som inte var 
tänkta vid planeringen. Aktiviteterna beskrivs som informella handlingar som tar 
mellanrummen i besittning (Wall 2011:14 -14 ). Han menar att mellanrummen 
ständigt drar till sig nya informella användare och att rummens karaktär möjliggör 
för vissa aktiviteter som kan äga rum bortanför stadens övervakning. I de informella 
mellanrummen skapas era olika lager av auktoritet. De som äger, förvaltar och 
skapat rummen tillskriver dem en viss auktoritet (Wall 2011:149-150).

Det nns en relativt samstämmig bild över vilka grupper det är som approprierar 
mellanrummen. Desimini (2015:2 9) beskriver hur lediga tomter i staden kan bli till 
platser för tillfälliga, oplanerade interventioner som exempelvis konstinstallationer 
och stadsodlingar. Hon menar att det är olika konstnärer, grannar eller andra 
grupper som övertar platser informellt. Det beskrivs som “gerilla”-aktiviteter där 
ett formellt stöd är ovanligt. Antingen får grupperna tillstånd till dessa platser 
eftersom de inte används eller så sker en illegal appropriation (Desimini 2015:281). 
Även Qviström (200 :2 1) beskriver hur mellanrum blivit ett intresse för konstnärer, 
geografer, arkitekter mm. som tilltalas av oordnade landskap. Han talat om platser 
med en annan slags ordning som kan ge plats för stadsodling, gömställen och andra 
aktiviteter som håller sig utanför stadens kontroll (Qviström 200 :2 1).

I andra texter beskrivs brukarna som exkluderade människor i marginalen. Wall 
(2011:153, 155) anser att mellanrummen ianspråktas av människor som är i behov 
av rum eftersom de är exkluderade från den formella staden. Det nns därmed en 
möjlighet för exkluderade grupper att ta plats i staden genom mellanrummen (Wall 
2011:153, 155). Även upers och Miessen (2002:123) menar att den huvudsakliga 
gruppen som använder mellanrum är marginaliserade, som exempelvis minoriteter 
som ifrågasätter de o entliga strukturerna ( upers & Miessen 2002:123). Mubi 
Brigheti (2013:xix) menar också att det framförallt är marginaliserade grupper som 
använder mellanrum. Han menar att det handlar om grupper som kämpar om 
deras rätt till staden (Mubi Brighenti 2013:xix). Sheridan (2008:209) menar även 
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att mellanrum ianspråkstas av subkulturella grupper. Att det är mellanrummens 
karaktär som bjuder in dessa grupper till ett alternativt användande (Sheridan 
2011:20 ). Doron (2008:209) påpekar att marginaliserade grupper har en tendens 
att appropriera mellanrum genom informella aktiviteter. Thompson (2011:54) 
menar att mellanrummen kan möta behov hos marginaliserade, men även hos 
tonåringar, som inte planerade platser kan tillgodose. Det handlar således framförallt 
om marginaliserade människor som av olika orsaker exkluderats från de formella 
o entliga rummen i staden.

Ett genomsyrande tema hos den studerade litteraturen är tillfällig användning av 
platser. Det har visat sig vara ett vanligt attribut för appropriation av mellanrum. 
Wikström (b 200 :110) kopplar ihop mellanrum med tillfällighet. Han menar att 
dess existens endast är tillfällig eftersom mellanrummen förr eller senare kommer att 
bli till föremål för förtätning (Wikström b 200 :110). Desimini (2015:280) anser att 
temporära användningar kan vara passande när mellanrummens markägare håller 
dem tomma i väntan på större försäljningsvinst. De temporära användningarna 
kräver även lite kapital och politiskt stöd jämfört med mer långsiktigt lösningar och 
kan därmed fungera som en tillfällig lösning för att aktivera de annars ”tomma” 
rummen. I städer med stabil ekonomi beror de temporära användningarna på 
initiativ och marknadskrafter medan de i mer ekonomiskt utmanande situationer 
kan fungera som den enda möjliga användningen (Desimini 2015:280). 

Även Németh och Langhorst (2013:148) lyfter fram aktiveringspotentialen hos de 
temporära användningarna, där användningarna kan ge skenet av att platserna inte 
längre är tomma och förfallna. Fördelarna med temporära användningar beskrivs 
som att långa förhandlingar över markrättigheter undviks. När det inte går att ändra 
markanvändningen kan temporära användningar fungera som ett alternativ. De är 
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även ekonomiskt gynnsamma att implementera och kan skapa ett större markvärde, 
vilket kan gynna markägaren (Németh & Langhorst 2013:14 ). Ferreri (2015:182) 
beskriver att temporära projekt möjliggör att experimentera med stadsplanering 
direkt på platsen och att de kan fungera som ett alternativ till permanenta lösningar 
i perioder av ekonomisk nedgång.

Németh och Langhorst (2013:144) anser att de nitionen av det temporära i ett 
projekt sitter hos brukaren, planeraren och exploatören. Liksom att det temporära 
kan ha olika långa tidsspann. Det som skiljer temporärt från det permanent är att 
det temporära är sekundärt eller provisoriskt och ett substitut för en mer fördelaktig 
användning (Németh & Langhorst 2013:144). För brukarna innebär det temporära 
en minimal investering och säkerhet. Författarna anser att det nns få negativa 
sidor så länge det temporära snabbt kan bytas ut till mer lönsamma användningar 
(Németh & Langhorst 2013:148). De anser också att de temporära användningar 
återigen kan tjäna marginaliserade grupper och ge dem deltagande i staden och 
ett sätt att producera plats i den (Németh & Langhorst 2013:148). Németh och 
Langhorst (2013:145, 14 ) föreslår att mellanrum i staden skall öppnas upp för olika 
former av temporära användningar för att skapa direkta vinster och argumenterar 
för en större inkludering av temporära användningar i planeringen.

Det nns dock en annan syn på det temporära. Wikström (a 200 :14 ) menar att 
det formella kan komma i kon ikt med appropriation av mellanrum eftersom att 
planerare ofta är omedvetna om vad som pågår. Sheridan (2011:20 -20 ) beskriver 
att temporära strukturer och användare är möjliga att avlägsna. Han anser att det 
temporära därmed framtvingar mobilitet hos brukarna, vilket gör att projekten och 
brukarna måste vara anpassningsbara till nya förhållanden och miljöer (Sheridan 
2011:20 -20 ). 

Desimini (2015:283) framför en liknande bild och anser att de exibla användningarna 
kan bli mer långsiktiga om de skyddas och att det temporära inte borde vara 
temporärt. Att det borde skapas en slags trygghet för det temporära genom att det 
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ses på som värdefullt. Om dessa användningar skapar liv i staden så borde de försöka 
stabiliseras istället för att ständigt vara temporära, vilket hon menar förhindrar dess 
fulla potential (Desimini 2015:283). Hon anser även att att temporära användningar 
kan bli till  demonstrationsprojekt och att dess framtida e ekter borde undersökas 
som en designstrategi för att se på före- och eftere ekter. I dagsläget kan endast det 
temporära skapa dialoger om staden. Det kan inte skapa fysisk förändring på ett 
större plan (Desimini 2015:288, 290).

I en del av den studerade litteraturen beskrivs förhållandet mellan appropriation 
av mellanrum till planering och makt. Kampdimensionen är ett tema som också är 
närvarande i nästan alla artiklar. Många författare kopplar an till, tidigare nämnda, 
rätten till staden som ett begrepp myntat av Lefebvre (Samson & Fabian 201 :1 ). 
Iveson (2013:941) undersöker hur approprierade former genom DIY-urbanism kan 
bidra till att skapa en mer rättvis och demokratisk stad, vilket han kopplar ihop med 
rätten till staden. Han menar att det måste skapas nya former av auktoritet i staden 
som baseras på jämlikhet för att det skall vara möjligt (Iveson 2013:941). Han menar 
också att appropriation inte direkt bidrar till att skapa en ny slags stad. Att det inte 

nns någon garanti för att appropriation utmanar politiken eller auktoriteten. Han 
talar om rätten att appropriera urbana platser och menar att brukarna påvisar att de 
har rätten som förnekas dem och nner ett annat rum i rummet (Iveson 2013:943, 
945). Appropriation kan dock endast skapa mer demokratiska städer genom att 
politisera dem, vilket kan göras med hjälp av rätten till staden (Iveson 2013:955). 
Samson och Fabian (201 :1 ) är inne på samma spår och beskriver hur produktionen 
av rum är en process där era olika grupper av människor kämpar om vem och vad 
som staden är till för. De menar, liksom Iveson, att detta kan liknas vid rätten till staden. 
Deras synsätt innebär att rätten till staden kopplar an till frågor om hur småskaliga 
praktiker kan skapa alternativa städer i den existerande staden och hur småskaliga 
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appropriation kan skapa stora förändringar (Samson & Fabian 201 :1 ). De menar 
att denna syn, som utgår från maktdimensionen, skiljer sig från planering och 
modernistiska strategiska planer som endast syftar till att skapa form. I dessa projekt 
kommer estetiken och formen istället från bottom-up- och deltagandeprocesser. 
DIY-urbanism har en viktig roll i stadens utveckling samtidigt som den försvinner på 
strategisk planeringsnivå. De kopplar an till Lefebvre som menar att rätten till staden 
inte bara handlar om rätten i staden utan också rätten att delta och in uera processer 
som formar den. Liksom om medborgarnas rätt till appropriation och att skapa nya 
rum utifrån deras känslor, drömmar och behov (Samson & Fabian 201 :181).

Qviström (2009:191) beskriver också relationen mellan planering och mellanrum. 
Han menar att planering syns i verkligheten åtskilliga år innan planerna realiseras. 

lanerna kan förkroppsligas som pinnar i marken, skyltar, stängsel och liknande. 
Han beskriver ett fall i Malmös utkant där planerna ständigt skjuts upp vilket skapat 
ett landskap av väntan (Qviström 2009:191-193). 

Fererri (2015:18 ) beskriver de temporära användningarna i samband med planering. 
Han menar att det största som brukare av temporära aktiviteter kan hoppas på är att 
deras aktiviteter skall ge avkall i framtida planer i formen av inkrementell utveckling 
(Ferreri 2015:18 ). Samtidigt som de temporära aktiviteterna hyllas förbises ofta att 
deras existens är just temporär med ett slut någonstans i framtiden (Ferreri 2015:188).

Lehtovuori (2011: 2) kopplar an till ett annat av Lefebvres begrepp true space. Han 
menar att urbana rum sägs vara både begripligt, materiellt, abstrakt, konkret, 
generellt och speci kt. å grund av dessa motsättningar anses rum vara ett objekt 
som kan manipuleras och formas. Lehtovuori (2011: 3) menar att detta är en illusion 

”Kartornas skra eringar innebär dessutom att dagens landskap hamnar
i skuggan rent konkret, till exempel i översiktsplaner och i tidningsartiklar 
om områdets framtid. Samtidigt tiger framtidsplanerna om vissa företeelser 
i stadsrandens tillfälliga landskap – en välkänd strategi för att marginalisera 
fenomen. Här nns ett landskap som vissa inte vill se (Qviström 2009:193).”
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och att när rummet väl är färdigplanerat har det skapats ett rum som är bortkopplat 
från planerarnas representationer.

Samtidigt nns det fall där planeringsprojekt använt sig av appropriation av 
mellanrum i processen. Exempel som ges är Carlsberg city som beskrivs som ett av 
Danmarks mest omfattande DIY-projekt. Samson och Fabian (201 :1 ) beskriver 
hur DIY-urbanism får ökande uppmärksammat som en stor potential inom planering 
(Samson & Fabian 201 :1 ). I Carlsberg city försökte stadsutvecklarna attrahera nya 
användare och investeringar genom stadsodling, subkulturer och DIY-urbanism i 
försök att använda känslor och estetik i planeringen. Medborgarna bjöds in till att 
delta i formandet av DIY-attribut med syfte att marknadsföra området (Samson & 
Fabian 201 :1 ). lanerarna skapade temporära inslag på platsen innan området 
började exploateras och författarna ser det som försök att attrahera den kreativa 
klassen. Att de temporära användningarna bara fungerade som en parantes och var 
frånvarande i den fysiska planen (Samson & Fabian 201 :1 8, 1 9).

olomb (2012:135) målar upp en liknande bild när hon beskriver varför temporära 
användningar av mellanrum i Berlin kommit att uppmuntras och stödjas av staten.
Orsakerna till detta är att temporära användningar innebär gratis underhåll av 
o entliga platser, skydd mot vandalisering och förfall och att de bidrar till den 
ekonomiska utvecklingen ( olomb 2012:140). Det nns även en hierarki bland de 
temporära användningarna i Berlin. Det är endast vissa användningar som stämmer 
överens med statens bild av den kreativa staden och andra användningar utelämnas, 
som exempelvis alternativa boplatser och ockuperade tomter. Detta beror på att de är 
för radikala. olomb (2012:143) beskriver vidare hur de temporära användningarna 
fyller en lucka i planeringen i Berlin. När en tomt blir ledig så är tanken att den 
snabbt skall exploateras, vilket inte alltid är möjligt. Trots dess framgång i Berlin 
menar hon att temporära användningar endast fungerar som andrahandsvalet för 
tomma platser i brist på andra utvecklingsalternativ ( olomb 2012:131, 141).

Samson och Fabian (201 :1 8) pekar på att tillfälliga användningar av mellanrum i 
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planerings-sammanhang mestadels används strategiskt för att göra reklam i annars 
övergivna rum. DIY-urbanism nns delvis representerat inom planering idag i 
form av kommunikation eller som ett gentri eringsförsök. I Carlsberg city skapade 
planerarna temporära inslag innan exploateringen (Samson & Fabian 201 :1 8). 
Den temporära användningen fungerade endast ett ”mellanrum” och var inte 
närvarande i den fysiska planen (Samson & Fabian 201 :1 9). olomb (2012:143) 
menar att synen på temporära användningar i Berlin är problematiskt eftersom 
att brukarna blir utnyttjade till förmån för andras ekonomiska vinning ( olomb 
2012:143). Tillfälliga projekt blir istället till en utmaning för brukarna eftersom 
de innebär att deras försök till alternativa levnadssätt utnyttjas för kommersiella 
intressen som leder till gentri eringsprocesser ( olomb 2012:144). Det är tydligt 
att appropriation i ovan nämnda fall endast används i planeringsprocessen som 
platsmarknadsföring. De blir till ett tid-rumsligt “mellanrum” som visserligen får en 
del i planeringsprocessen, men endast i gentri eringssyfte.

Samson och Fabian (201 :182) anser dock att DIY-urbanism handlar om rätten 
till att forma staden. De menar att DIY-urbanism måste gå från att endast fungera 
som platsmarknadsföring till att bli en del av planeringen genom att kunna påverka 
den slutgiltiga utformningen av en plats (Samson & Fabian 201 :182). Tonnelat 
(2008:294) intar ett liknande perspektiv och anser att synen på rum måste inbegripa 
både planeringsperspektivet och brukarperspektivet. Hon menar att synen på 
mellanrum måste gå från att ses på som övergivna platser till platser av frihet och 
möjlighet (Tonnelat 2008:31 ). Sheridan (2011:205) menar att urban aktivism har 
stor potential för stadens kulturella och ekonomiska utveckling. Samtidigt som han 
menar att det ofta är en romantiserad bild av appropriation som målas upp. Faktum 
är att brukarna går in med stora nansiella risker (Sheridan 2011:204). Att planerarna 
istället måste försöka förstå de underliggande processerna och överföra dem till 
rumsproduktionen för att kunna dra lärdom av projekten (Sheridan 2011:218). 

Lehtovouri (2011: 3, 85) ger förslag på ett angreppssätt som han kallar upplevelsebaserad 
urbanism. Han ställer sig bakom Lefebvres levda rum där vikten av atmosfär 
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uppmärksammas. Att känslor är en del av staden och kan fungera som ett verktyg i 
planeringen för att kunna inkludera människors känslor och upplevelse i planeringen. 
Han menar att utvecklandet av konkreta metoder för experimentell urbanism behöver 
mer tid. Genom att uppmärksamma atmosfär i planering synliggörs hela rummet 
och rum, plats och användning sammanfogas bättre. lanerare har istället ett ytligt 
förhållande till användning av rum som endast ses som öden och objekt. Istället 
borde planerare jämställa temporära användningar och större bebyggelseprojekt 
som lika viktiga delar av samma stad (Lehtovuori 2011: 3, 85). 

I undersökningar av Flemingsberg blev det tydligt att mellanrummen värdesatts av 
människor eftersom att platserna möjliggör för värdefulla aktiviteter och upplevelser 
att interagera med naturen (Wikström b 200 :140). Wikström (b 200 :140) menar 
att mellanrummen därmed måste värdesättas. Att det inte nns något skydd för 
rum kantade av appropriation och att en förändring borde ske i planeringens 
förhållningssätt till mellanrum. Istället borde planering av restytor ske i samverkan 
med de som brukar platserna för att synliggöra de yktiga värdena (Wikström a 
200 :1 8).

Németh och Langhorst (2013:14 ) anser att det nuvarande planeringsramverket 
inte nödvändigtvis hindrar temporära användningar utan att det snarare nns en 
konservatism och brist på kapacitet bland tjänstemännen. De anser även att det 
kan behövas tid innan det temporära kommer in i regleringsverktygen (Németh & 
Langhorst 2013:14 ). Det krävs även förändringar i markanvändningsprocesser och 
i den centraliserade planeringen. Det som krävs är istället att alla system, intressen 
och processer är involverade i fråga om de temporär användning (Németh & 
Langhorst 2013:148, 149). Ovannämnda författare beskriver hur nya förhållningssätt 
till planering av mellanrum kan och bör skapas samtidigt som det inte nns några 
konkreta exempel eller förslag på hur en sådan process skulle kunna gå till.
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Flera forskare undersöker vilka konsekvenser appropriation av mellanrum kan 
medföra. Wikström (a 200 :1 0) anser inte att appropriationen i Flemingsberg får 
några större konsekvenser, att den inte påverkar samhällets maktförhållanden, och 
på så sätt utmanar inte appropriationen dominansen. Han menar att det snarare 
handlar om taktisk appropriation, om mobilitet och rekreation, och därmed 
beskriver han det som en ”svag” appropriation (Wikström a 200 :1 1). Desimini 
(2015:290) menar istället att temporära användningar kan få en kortsiktig betydelse 
men att de inte kan skapa långsiktiga omstruktureringar. Hon riktar kritik mot att det 

nns stora förväntningarna på informell urbanism liksom att alldeles för mycket vikt 
lagts på det temporära. Hon anser dock att det temporära kan lösa mellanrummens 
utmaningar samtidigt som det nns för lite utvärdering och stöd till att skapa starkare 
projekt (Desimini 2015:290). Wall (2011:15 ) menar att det informella kan påvisa det 
lokala i motsats till traditionell planering som skapar homogena rum. Han föreslår 
att genom att undersöka denna dynamik kan nya perspektiv av mellanrum skapas 
(Wall 2011:15 ).

En konsekvens av appropriation av mellanrum som lyfts upp av era författare är 
gentri ering. Samson och Fabian (201 :1 -1 ) pekar på att DIY-urbanism är 
stort inom dansk planering, men det är dess gentri eringspotential som är intressant 
och att dess politiska aktivistkontext förbises (Samson & Fabian 201 :1 -1 ). 
Denna gentri eringskoppling utvecklar Deslandes (2013:218-219). Hon menar att 
DIY-urbanister anses skydda fastigheter från förfall och vandalisering samtidigt 
som de anses öka värdet på fastigheten i fråga. Att de kreativa aktiviteterna som 
har en förmåga att öka markvärdet (Deslandes 2013:218-219). olomb (2012:133) 
kopplar också an till detta tema och menar att det är motsägelsefullt eftersom att den 
kreativa estetiken direkt hotar projektens existens. De temporära användningarna i 
Berlin har marknadsförs som kreativa platser i syfte att locka investerare ( olomb 
2012:138). Därmed är marknadsföringen av den kreativa staden också dubbelsidig 
eftersom den kortsiktigt förenklar för temporär användning samtidigt som projekten 
i det långa loppet tvingas bort på grund av ökande hyror och nybyggnation till följd 
av gentri ering ( olomb 2012:141). Även Ferreri (2015:182) är inne på samma spår
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och lyfter fram att det marginella blivit mainstream, liksom att staden kombinerar 
de temporära användningarna med den urbana fronten.

Gentri eringsfaktorn är även närvarande hos brukarna av mellanrum. Deslandes 
(2013:221-222) visar på att brukarna uttrycker en ambivalens över appropriation. 
Hon beskriver att de känner sig illa till mods över appropriationen. Att de ser 
gentri eringen som en produkt av detta. Liksom att estetiken i DIY-urbanism tilltalar 
hipsters, vilka är en medelklass med stort kulturellt och nansiellt kapital, att det 
därmed nns ett behov av post-hipster-städer (Deslandes 2013:221-222).
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Det existerar en mångfald av begrepp för att beskriva mellanrum, vilket tyder på att 
det är ett relativt svårde nierat begrepp. Orsakerna till mellanrummens uppkomst är 
också otaliga, men den övergripande orsaken anses vara stadsplaneringens onering 
och funktionsuppdelning. Även olika ekonomiska och politiska processer anses vara 
bidragande. Synen på mellanrummen skiljer sig också åt bland författarna och 
hur mellanrummen framställs, där det nns en distinkt skillnad mellan brukare 
av mellanrum och planerings- och arkitektkåren. Den senare ser på mellanrum 
som ett nödvändigt ont som förr eller senare skall återställas, medan brukarna ser 
möjligheter, något som även går att koppla ihop med ett maktperspektiv. 

Därefter avhandlas forskning om appropriation av mellanrum. Appropriation visar 
sig också vara ett svårde nierat begrepp inom forskningsvärlden. Det nns dock en 
samsyn gällande appropriationens brukare som marginaliserade och exkluderade 
individer. Appropriation tar också ofta en tillfällig karaktär som en användning i 
väntan på något annat där återigen frågan om makt och även appropriationens 
förhållande till planering blir aktuellt. Forskningsöversikten avslutas med möjliga 
konsekvenser av mellanrum som förr eller senare anses leda till gentri ering. 

En stor del av den litteratur som försöker sig på att rama in och utreda vad 
mellanrum egentligen är, är relativt föråldrad och det nns även stora svårigheter i 
att klargöra mellanrummens de nition, vilket tyder på att det behövs mer och nyare 
forskning inom fältet. Likaså när det gäller appropriation av mellanrum nns det 
stora osäkerheten till hur appropriationen skall benämnas och det skulle likaså där 
behövas ytterligare forskning för att verkligen förstå vad det är som försiggår. Flera 
artiklar utgår från fall i Berlin, vilket kan tyckas passande med tanke på den stora 
bredd av mellanrum som approprierats i staden. Men det kan också vara svårt att 
jämföra detta med andra städers förhållande med tanke på Berlin har en komplex 
historia som är relativt unik i Västeuropa. Samson och Fabian (201 :181) menar att 
det nns en brist på forskning om hur de kreativa projekten i staden faktiskt tar plats. 
Mot den bakgrunden kan min uppsats bidra med nya kunskaper liksom även kring 
hur framtidsföreställningar formuleras hos både brukare och tjänstemän.

SAMMANFATTNING
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I denna del av uppsatsen presenteras empirin från de semistrukturerade intervjuerna, 
den kvalitativa innehållsanalysen och den strukturerade observationen. Empiri-delen 
inleds med en presentation av fallet för att ge en tydlig bild av dess kontext. Den 
kvalitativa innehållsanalysen har utgått från de tre forskningsfrågorna. Intervjuerna 
redovisas inte i sin helhet utan det är endast information av relevans för dessa 
frågor som presenteras vilket även gäller för den kvalitativa observationen. De tre 
forskningsfrågorna:

Hur kan appropriation och domination av det studerade mellanrummet beskrivas 
och förstås utifrån dess artefakter och aktörer?  

Hur samspelar Lefebvres rumsliga triad; rumsliga praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum med varandra i det studerade 
mellanrummet?

Vilka framtidsföreställningar nns bland brukarna respektive tjänstemännen om 
det studerade mellanrummet? Kan appropriationsprocessen bli en del av platsens 
framtida utveckling och i så fall hur?

FALLSTUDIE
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Köpenhamns kommun är uppdelat på era olika förvaltningar. Container By är ett 
projekt inom Teknik- og miljøforvaltningen. Enligt Figur 1 är förvaltningen organiserad i 
en hierarkisk indelning med stab, direktion och sekretariat. Därunder nns en uppdelning 
mellan Byens drift, Byens anvendelse, Byens fysik och Byens udvikling. Under enheten för 
Byens fysik nns tre olika center och det är under Center for Nye Anlægsprojekter som 
Områdefornyelse Fuglekvarteret nns, inom vilken Container By existerar (Københavns 
Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen 201 :1). Byens fysik arbetar med allt från 
fysiska förändringar i staden till asfaltsarbete. De skapar nya parker, cykelvägar, och 
torg och koordinerar byggprojekt i Köpenhamn så att en gemensam drift av marken 
görs. Inom Byens fysik ingår också områdesförnyelse av utsatta bostadsområden. 
Inom Center for Nye Anlægsprojekter skapas projekt och program och förberedande 
arbete liksom även underhåll av broar och stadsförnyelse och områdesförnyelse 
som innebär att lokala medborgare tar del i arbetet med att förnya slitna stadsrum 
(Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen 201 :2).

Områdefornyelse Fuglekvarteret är ett temporärt projekt vid Köpenhamns kommun som 
syftar till att förbättra området socialt, kulturellt och fysiskt och området beskrivs även 
som utsatt och i behov av ett lyft. Förnyelsen är tidsbegränsad och pågår mellan 2013 
och 2018. Tjänstemännen försöker samarbeta med boende i området för att göra 
området mer attraktivt. Förnyelsearbetet fokuserar på att skapa fysiska förbättringar 
och försöker attrahera investerare. De använder sig även av en kvartersplan för att 
beskriva förändringarna som skall ske i området (Københavns Kommune 201 ). För 
tillfället pågår också bebyggelsen av en ny tunnelbanestation vid Nørrebro station 
som kommer göra området till en stor tra kknutpunkt (Københavns kommune 2015)

Container By är beläget på Ørnevej 3 i Nørrebro i Köpenhamn och skapades i mars 
2014 av Bureau Detours. De beskriver sig som en plattform för fri bebyggelse, 
experiment och socialt entreprenörskap. å platsen nns verkstäder för trä, metall, 
musik mm (Bureau Detours b 201 ). Grupperna som medverkar på platsen är bland 
annat stadsodlingen, Bodils biograf, konstnärsateljén, musik- och animationsstudio, 
metallverkstaden, Alkili cykles, en arkitektbyrå, Fablab och Bureau Detours (Bureau 

INTRODUKTION AV FALL & 
KONTEXT
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Detours c 201 ). rojektet beskrivs av informanten från Köpenhamns kommun som 
att det från början inte var inbegripet i deras projektplan. Kommunen äger marken 
och uppfattade platsen som övergiven. Brukarna har tillstånd till att använda platsen 
tillfälligt men har inget kapital för att aktivera platsen. Samtidigt kom de i kontakt 
med Bureau Detours som hade ett egen nansierat projekt och behövde en plats 
för detta. En överenskommelse mellan kommunen och Bureau Detours gjordes. 
Gruppen ck således använda platsen gratis om de skapade något som på nåt sätt 
bidrog till området genom att göra o entliga events och hålla platsen var öppen för 
alla vid vissa tidpunkter (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). 

BYENS TMF

BYENS DRIFT BYENS ANVENDELSE BYENS UDVIKLINGBYENS FYSIK
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Köpenhamns kommun har samtidigt utarbetat en vision där det studerade 
mellanrummet ingår. Syftet med visionen är att ge riktningar för hur de olika 
utrymmena kring Nørrebro station skall användas och utvecklas. Visionens olika 
planer och projekt godkändes av kommunfullmäktige som en strategisk grund för 
områdets framtida utveckling 2015 (Københavns Kommune 2015). Förslaget har 
skapats i ett samarbete mellan obe arkitekter med input från VIA-tra k och 
Recommenderet (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen 2015:1). 
Basargrunden – byens torv, 1c idéoplæg, är det dokument som godkändes och där en av 
platserna berör mellanrummet som denna uppsats undersöker.

Beslutet omfattar visioner och strategier och utarbetade principer för fem konkreta 
stadsrum med idéskisser på hur platserna skulle kunna se ut. Den övergripande 
strategin innebär att att förändra området från att vara ett transitområde med 
högbanan som en barriär mellan Nørrebro och Nordvest till att binda samman dessa 
områden samt att området skall bli till en attraktion. Det ingår även en etapplan där 
första etappen inleds med cykellinjen Grøndalsrutten som går genom mellanrummet 
längs med högbanan. Förvaltningen har påbörjat en dialog med Banedanmark som 
äger rummen under högbanan för att se om det nns intresse för ett samarbete som 
innebär att öppna upp och förändra funktionerna under högbanan. Till detta skall 
ett nytt stadstorg, Basargrunden, skapas vid den nya metrostationen som förväntas bli 
klar 201  (Københavns Kommune 2015). 
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EN PÅGÅENDE 
APPROPRIATIONSPROCESS

OBSERVATIONSKARTA
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(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)
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FOTOGRAFIER AV ARTEFAKTER 1-12
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OBSERVATIONSKARTA, ARTEFAKTER 1-30
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FOTOGRAFIER AV ARTEFAKTER 31-43
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OBSERVATIONSKARATA, ARTEFAKTER 31-58

Scen/Sittplats (58)
Vattenuppsamlare (57)

Arbetsbänk (56)

Oljefat (55)

Materialhög (54)

Pallar (51)

Sandlåda med bänk (51)

Eldstad (53)
Skottkärra (52)

Trästock (51)

Träplankor (50)
Förvaringsbodar (49)

Kulle (48)
Träplankor (47)

Odlingslåda (46)

Odlingslåda (45)
Odlingslåda (44)

Odlingslåda (43)

Odlingslåda (41)

Pall (43)
Pall (43)

Hönshus (42)

Bod (40)
Odlingslåda (39)

Förvrängd kundvagn (38)Flaskback (37)

Pizza slice-bord (36)

Byggnad - kök, växthus, sovrum (34)
Tunnor (33)

Hink (33)
Vattentank (33)

Rengörningsstation (32)

Toalett (31)

Byggnad, Bodils biograf (29)

Bord med disk (35)

Skottkärra (30)

Pallar (32)

Träd

Gräs

Jord/grus

2             4             6             8m



80.

FOTOGRAFIER AV ARTEFAKTER 44-58
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Utifrån den strukturerade observationen är det tydligt att appropriationen av 
mellanrummet skapat ett stort avtryck på platsen. latsen karaktäriseras av en stor 
samling fysiska artefakter med olika betydelse och funktion. Det nns även era 
byggnader som täcker stora delar av ytan. Mycket av appropriationen går att tyda, 
dess funktion har gett artefakterna dess form. Genom observationskartan tydliggörs 
hur produktionen av rum tar plats. Rummet formas ständigt av dess brukare och det 

nns spår av olika aktiviteter överallt exempelvis artefakter som är på väg att byggas 
och material för något nytt. Det är således en pågående appropriationsprocess 
som kan beskrivas som både fysisk och social. Det är något som kan kopplas till 
Olssons (2008: 9, 53) tolkning av “riktig” appropriation som innebär att det sker 
en appropriation av rummet både materiellt och social. Detta är något som skett i 
Container By. 

Med hjälp av den strukturerade observationen kartlades också hur det upplevda 
rummet förkroppsligas (Lefebvre 1991:33, 39). I brukarnas dagliga rutiner ingår 
sysslor som handlar om allt från lokalvård till kommunikation med besökare, men 
även att skapa olika artefakter. Genom att gå runt och föreställa sig hur rummet 
kan förändras bidrar även brukarna till att skapa platsen (Informant 1, ontainer 
By 201 ). En brukare beskriver att det vardagliga livet utgår från ett schema och 
att aktiviteterna är säsongsbetonade. Under vintern blir det mycket kontorsarbete 
och i början på april öppnas Container By upp för säsongen och då skapas istället 
olika events och workshops (Informant 3, ontainer By 201 ). En brukare försöker 
skapa plats i Container By genom att inreda två containers för att kunna arrangera 
möbelworkshops (Informant 4, ontainer By 201 ). En annan brukare är endast 
delvis med i det vardagliga livet i Container By och går på möten men är bara där ibland 
för att arbeta med olika projekt (Informant 5, ontainer By 201 ). Det vardagliga 
livet i Container By sker i det upplevda rummet som är det materiella rummet där 
appropriation sker. Det är det fysiska rummet och hur det formas genom brukarnas 
praktik (Lefebvre 1991:33, 38-39). 
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Det nns era fysiska tecken på att appropriationen tagit en temporär karaktär. Detta 
visar sig genom att däck eller hjul nns på era olika artefakter (Fotogra  5 ). Även 
containrarna är yttbara. En artefakt är dock inte lika mobil som de andra utan 
har en mer permanent karaktär eftersom att den både utgörs av en container och 
av trä och glas som kan göra den svår yttad (Fotogra  34). En brukare beskriver att 
artefakten skapades innan kommunen hann säga till ”Yeah, that was the rst thing. 
I made it before we had time to talk about anything. Because I knew it wouldn’t be 
legal at any time. And sometimes when it’s there you just have to grasp it (Informant 
2, ontainer By 201 ).”

Den pågående appropriationsprocessen speglas också i vissa intervjuer. Flera brukare 
ser på Container By som ett pågående experiment. Att allt som de gör på platsen är 
försök till att hitta nya arbetssätt och att förvandla platsen för att på så sätt förbättra 
den (Informant 1, ontainer by 201 ). En annan brukare fortsätter och beskriver 
platsen som ett laboratorium (Informant 2, ontainer By 201 ). 

Denna ståndpunkt förstärks av annan brukare som beskriver platsen som ett 
experiment (Informant 3, ontainer By 201 ). Även tjänstemannen ser på projektet 
som något att dra lärdom av även om projektet misslyckas och att det handlar 
om en ”trial-and-error-process”. Värdefull kunskap från projektet kan användas i 
andra stadsutvecklingsprojekt oavsett vad som händer (Informant , Köpenhamns 
kommun 201 ).

”What we are doing is probably too radical for them to understand, but it’s 
transforming, you know. That’s about the lab, we make mistakes you know. We 
build things that doesn’t work and you learn all the time and it looks maybe 
like shit for a lot of  people, but at least it’s under development (Informant 2, 

ontainer By 201 ).” 
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Appropriationsprocessen måste också förstås i relation till mellanrummet i fråga och 
utifrån hur brukarna och tjänstemännen ser på mellanrummet. I dokumentet som 
framtagits av arkitekt rman obe på uppdrag av Köpenhamns kommun skildras 
en motsägelsefull bild över projektet. Appropriationen av mellanrummet framställs 
både som närvarande och icke-närvarande. Författarna är medvetna om att Container 
By approprierat platsen och lyfter detta i text och bild. Container By beskrivs som ett 
gemenskapsdrivet projekt med stadsodling, verkstäder och galleri. Samtidigt beskrivs 
dock platsen som som en sluten passage och som en inaktiv och stängd baksida 
( obe 2015:9 ). Detta synsätt kan kopplas till det uttänkta rummet i Container By 
som någonting enbart fysiskt (Lefebvre 1991:38-39, 42). Att det uttänkta rummet 
inte innehar förmågan att uppmärksamma de sociala aspekterna på platsen och 
appropriationen som gett upphov till ett nytt rum.

Tjänstemannen visar också ett ambivalent förhållande till rummet. Det anses sakna 
byggnadsvärde, vilket innebär att det aldrig kommer vara möjligt att bygga på platsen 
på grund av högbanan och att platsen är så pass smal. Samtidigt är det just platsens 
begränsningar som gör att rummet har stor potential för ett projekt som Container By 
(Informant , Köpenhamns kommun 201 ).

Det motsägelsefulla förhållandet till mellanrum går igen hos brukarna. Det nns 
tecken som tyder på att det är just mellanrummets karaktär som gjort att brukarna 
valt eller blivit tvungna att välja rummet i fråga. En brukare beskriver Nørrebro 
som den plats med mest oordning och utrymme i hela Köpenhamn, vilket är en 
motivation till att plasten valdes. latsen beskrivs samtidigt som ”non-spaces” 
eftersom att den har väldigt litet kommersiellt värde, att det är bullrigt och centralt 
men samtidigt bortglömt. Liksom att det mestadels är galna eller fattiga människor 
som gillar liknande platser. Brukaren beskriver också platsen som perfekt och att det 

nns ett behov av sådana platser i staden:

MOTSÄGELSEFULLA 
RUMSPERSPEKTIV

“You know this messy place where you can bring containers and you can work 
with wood and you can work with metals and you can drink a beer. I think 
there’s too few of  those spaces where mess is allowed, absolutely (Informant 
4, ontainer By 201 ).”
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Mellanrummet beskrivs som ett icke-rum samtidigt som det är just denna avsaknad 
av kvalitet som fungerar som en potential, som gör att platsen upplevs som fri. En 
brukare anser att det är svårt att hitta tomma platser i Köpenhamn och beskriver 
den som en dold hemlig trädgård (Informant 5, ontainer By 201 ). latsen beskrivs 
också i termer som “untouched wilderness” och att det inte kan bli mer urbant än 
just denna plats (Informant 3, ontainer By 201 ). En annan brukare beskriver att 
mellanrummet tidigare var bortglömt liksom hur de små platserna i staden är viktiga 
och behövs i staden som en del av dess DNA eftersom att de bidrar till att skapa 
livliga och spännande städer och beskriver hur en term inom arkitekturen är “waste 
lands” eller “city pockets” (Informant 1, ontainer By 201 ). En annan brukare 
drar också kopplingar till arkitektkåren och beskriver benämningar som “våldtäkts-
oner” ”[...] Yeah, I would say and also the dead end. You know it’s a dead end 

street. It has I think architect would call it a ‘raping one’ or something like that 
(Informant 2, ontainer By 201 ).”

Brukaren beskriver också platsen i relation till dess tomhet och läge ”So it has the 
essence of  this place which is kind of  a ‘no mans land’ because it is kind of  a backyard 
of  a backyard. And it has this big city vibe because of  the train system and it has the 
grass root organisational level because of  the city garden (Informant 2, ontainer 
By 201 ).”

Liksom att platsen, på grund av dess karaktär, egentligen inte skulle valts självmant 
av någon. Den är långsmal med väldigt lite utrymme, men den har samtidigt stor 
potential. Brukaren letar efter tomma tomter och byggnader. Dessa platser beskrivs 
som fria, att det går att måla gra ti där och umgås med vänner utan att bli betraktad. 
Det går även att skapa ett eget liv och en egen omgivning (Informant 2, ontainer By 
201 ). En annan brukare förstärker detta påstående genom att förklara att rummet 
har en avsaknad av en slags ”inramning”, som många andra platser innehar, vilket 
gör att platsen har fullt av potential för brukaren. 
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Det visar även på att mellanrummet i fråga är relativt frånkopplat från de 
representationer som planerarna hade när de skapade denna stadsdel. Det Lefebvre 
beskriver som det uttänkta rummet har förvandlas genom brukarnas levda och 
upplevda rum och förändrat dess användning (Lefebvre 1991:33, 38-39). latsens 
uttänkta rum i form av en bu ert on har förändrats genom det upplevda rummet 
till en ny användning som kommit att påverka fantasier och drömmar om rummet.
Trots att fördelarna med Container By framförs i intervjuerna nns det också åsikter 
som handlar om att brukarna egentligen skulle valt en annan plats om bara 
ekonomiska förutsättningar fanns. En brukare menar att platsen framförallt har valts 
för att andra tomma platser ofta är privatägda och att denna plats som kommunägd 
gör det möjligt att skapa ett projekt som Container By utan speciellt mycket kapital 
(Informant 5, ontainer By 201 ). En annan brukare lyfter liknande åsikter om 
att ekonomi är en avgörande anledning till val av plats. Att den gör det möjligt för 
kreativa människor att få en plats i staden eftersom att den inte går att bebygga och 
utvecklar påståendet:

Det nns således ett konsekvent motsägelsefullt förhållande till mellanrummet 
både i fråga om rumsperspektivet och i fråga om rumsvalet. Både tjänstemän och 
brukare har en ambivalent relation och syn på mellanrummet liksom även på valet 
av rummet. Detta är något som utvecklas vidare i efterföljande analys.

”Because often you walk into a space and there is kind of  a ‘frame’ of  or a set 
up that some one gave you. And sometimes that ‘frame’ is kind of  coloured 
with an idea or a certain way that the architect or the boss want you to behave, 
so yeah I think that is important and that is what is special about this space 
(Informant 1, ontainer By 201 ).”

”Because we tried, as Bureau Detours, we really wanted a nice indoor 
workshop space, a nice o ce with a co ee machine, maybe even an espresso 
machine where we could have costumers visiting and look into the materials 
and stu  like that. But we just couldn’t a ord it. At all. And then we said: 
‘Fuck that, we are just gonna do what we are best at, getting a space like this’ 
(informant 2, ontainer By 201 )”.
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Efter att tiden för projektet har löpt ut är tanken att obes vision för platsen på ett 
eller annat sätt skall realiseras. obes vision innebär att mellanrummet skall bli till ett 
cykelstråk ( obe 2015:9 ). Den föreslagna cykelsträckan kallas Grøndalruten och löper 
genom Nørrebro längs med högbanan. Sträckan anses vara mer grön och attraktiv 
än om cykelvägen hade löpt längs med den parallella tungt tra kerade Nordre 
Fasanvej ( obe 2015:121). obe anser att passagen är för smal för att innehålla 
både ett cykelstråk och andra aktiviteter, om det skall kunna bli något mer än en 
passage. De strävar efter att platsen också skall bli en attraktion. Därmed anser obe 
även att byggnaderna under högbanan bör öppnas upp för att skapa mer utrymme 
och minska högbanans barriäre ekt ( obe 2015:9 ). De menar att högbanan är 
en identitetsskapare med högt attraktionsvärde. De skriver att platsen på så sätt går 
från att vara en inaktiv och stängd baksida till en öppen, grön och aktiv passage 
( obe 2015:9 ). Exempel på aktiviteter som föreslås är stadsodling, caféer, lekplats, 
verkstäder och butiker ( obe 2015:99). Framtidsföreställningarna som representeras 
av vissa på Köpenhamns kommun innebär därmed att mellanrummet skall bli till ett 
cykelstråk och att utrymmet under högbanan skall användas och öppnas upp.

Den intervjuade tjänstemannen från Områdefornyelse Fuglekvarteret har dock andra 
åsikter om framtiden. Tjänstemannen beskriver hur obes förslag endast handlar 
om en vision och att det därmed förhoppningsvis kan ta en helt annan riktning och 
form. Detta eftersom att visionen inte är något som utvecklingsenheten vill se på 
den platsen. De skulle vilja se något mer lokalt, men att det samtidigt går att skapa 
en kombination. Att delar av visionen kan kombineras med delar som redan nns i 
Container By:

ETT MELLANRUM, 
FLERA VISIONER
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Det nns därmed stora osäkerheter om visionen faktiskt kommer att förverkligas 
och att det tydligen nns motsatta åsikter om detta på kommunen. Det är 
uppenbart att vissa tjänstemän från kommunen förespråkar obes vision, annars 
skulle den inte godkänts. Det visar på en aktuell kon ikt angående mellanrummets 
framtidsföreställningar inom kommunen. 

Flera brukare har åsikter om visionen och ifrågasätter behovet av ytterligare en 
cykelväg i Köpenhamn (Informant 4, ontainer By 201 ). En annan brukare anser 
att Container By innebär ett unikt tillfälle att försöka utveckla staden på ett nytt sätt 
(Informant 1, ontainer By 201 ). En brukare anser att visionen är homogen och 
som en kopia av något annat (Informant 3, ontainer By 201 ). Liksom att bilderna 
i obes förslag är väldigt motsägelsefulla och att de har lite förankring i verkligheten 
samt att förslaget förstör det som faktiskt är unikt med platsen:

”We just want it to work for the area and that is a driving force that make 
the obe plan not so attractive down there, because it looks like it is for the 
business owners and not so much for the area. But I think that elements from 
both sides could be combined. Because the plan about the bike lane is not set 
in stone, it’s not nal, because nobody ever payed for the bike lane and that’s 
why there is no bike lane at the moment and it might never be. You know 
politically it’s not impossible that you could argue to move the bike lane to the 
other side of  the high line and then the place could be something else, so yeah 
(Informant , Köpenhamns kommun 201 ).”



88.

En annan brukare är inne på samma spår och menar att obes förslag fungerar som 
en tråkig kopia och att förslaget be nner sig i en helt annan kontext än Container By:

Detta är något som även kan att kopplas till Lefebvres rumsliga triad och hur de olika 
rummen samspelar med varandra (Lefebvre 1991:4 ). Brukarnas upplevda rum som 
kantas av appropriation har lett till att tjänstemännens uttänkta rum påverkats och 
även till att spår från appropriationsprocessen nns med i framtidsvisionen. å grund 
av att visionen genomträngt det uttänkta rummet påverkar det dock brukarnas (och 
även vissa tjänstemäns) levda rum negativt.  

“I think it looks like a hospital garden for sick people, to make them feel good. 
Yeah, it’s really close by. And this is, it looks like this. AND OOOH! They 
put up some gra ti! OOOH HOTOSHO . What they don’t know is that 
people come from Italy to take pictures of  the gra ti that is already here. 
Because we have gra ti from the 90s. ‘OOH! Let’s keep it local.’ This is the 
local like, OOH! Fuck that! And it’s not going to be like, look at the space. 
How do you put in all of  this? How do you put in all of  this? It says nothing. 
Except it envisions this hospital park (Informant 3, ontainer By 201 ).” 

”If  I was not in the process I would say: ‘this is something inspired by Berlin, 
you know, we have this urban line, it is also inspired by the High line in New 
York, they have this city garden on the railway. And okay this area, what is 
that? it is a multicultural area, we have people in burka, we also have people 
that are biking and we also have this ‘wild’ gra ti here and here’ and it is 
streamlined as shit and I don’t give a fuck about this kind of  drawings! I really 
fucking hate it and they have even put in some stu  that we made here, do you 
se? It has our logo in it (Informant 2, ontainer By 201 ).”
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Det förekommer vissa spår av appropriationsprocessen i visionen. Författarna 
antyder att den nya passagen kan tänkas fungera likt samma koncept som Container 
By. De anser att det multifunktionella angreppssättet är ett steg i den riktningen. obe 
anser dock att funktionerna i containrarna kan ytta in under högbanans valv ( obe 
2015:101, 10 ). De vill att platsen ska bli till en rekreativ, grön och multifunktionell 
passage med era olika funktioner. Exempel som ges är restauranger, kreativa 
workshops, lokala gallerier, klättringsklubbar och arenor ( obe 2015:100, 101). å 
så sätt menar de att sträckan blir till en intressant och varierande upplevelse med 
något för alla ( obe 2015:101). De beskriver även den framtida platsen i termer av 
kreativa yrkesgrupper och utåtriktade funktioner ( obe 2015:10 ). Detta tyder på 
en tvetydig relation till appropriationsprocessen. Att den får existera men helst på 
ett visst sätt som passar tjänstemännens uttänkta rum (Lefebvre 1991:4 ). Detta är 
något som utvecklas vidare i efterföljande analys. 

Somliga brukares åsikter är färgade av att det redan nns en vision för området.

Samma brukare har dock åsikter som tyder på att appropriationsprocessen skulle 
kunna bli en del av framtiden. ersonen vill lämna något för framtiden som ett tecken 
på att appropriationen var av vikt. Brukaren vill även ges möjlighet att skapa något 
som kan nnas under en längre tid och att de skall tas seriöst i planeringsprocessen 
genom att arkitekter och kommun skulle uppskatta appropriationen. Ett exempel 
på hur appropriationen skulle kunna vara en del av framtiden ges, men samtidigt 
försvårar platsens begränsningar för en sådan utveckling;

”It would be wonderful if  it could just keep evolving and being a public space 
with a lot of  cra y stu  happening. But the space is going to be part of  a 
bigger city planning. It’s a stretch of  land that will turn into a biking lane 
in the future and the architecture o ce have made a plan of  how it will be 
(Informant 1, ontainer By 201 ).”
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En annan brukare vill stanna kvar eller ha möjlighet till att påverka framtiden. 
ersonen beskriver sin drömbild och pragmatiska bild av framtiden. I den pragmatiska 

bilden skulle personen vara vaktmästare eller konstnärskonsulent. I drömmen skulle 
istället mellanrummet bli till en inspirationsplats för resten av staden, där brukaren 
får lön och större skaparfrihet (Informant 2, ontainer By 201 ).

Ett ytterligare exempel på framtida användning av mellanrummet är att platsen blir 
till en testplats för stadsexperiment eller att fråga vad grannarna vill göra med där. 
Samma brukare har dock svårt att föreställa sig hur Container By kan förändras i 
framtiden och ser endast projektet som ett test (Informant 3, ontainer By 201 ).

Tjänstemannen anser att nästa steg i projektet är att det skall bli en del av grannskapet 
som alla kan vara en del av och inte endast som en klubb för inbördes medlemmar 
och dess bekanta. 

”[...] I want it to be able to leave something behind for the future. I don’t want 
bulldo ers to come in ve years and wipe away everything that was there and 
build something there. I want to leave some traces for whatever is going to be 
there and I wish that the space was bigger. So many people come down and if  
they can contribute with containers. If  they have a small business, it just isn’t 
space for it. Which is really, really sad (Informant 1, ontainer By 201 ).”

”But the next phase of  the project is meant to be the phase where we sort 
of  turn it inside out so that it reaches out in the community, not a sort of  a 
select club where you need to know the members to get in. It has to be so that 
everybody feels that this is a part of  the neighbourhood and that everybody 
is welcome. So that’s what we are working towards now. They have made 
some really great events earlier and in that sense it’s a huge success and very 
interesting place but still it’s sort of  limited for certain groups of  people and 
we would like to, actually our board insist that we work on spreading it around 
so it’s more for everybody and that you don’t need to be a part of  it to be 
in the environment, that’s where we are now (Informant , Köpenhamns 
kommun 201 ).”
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Tjänstemannen påvisar att det krävs bekanta inom gruppen för att ta del av projektet 
(Informant , Köpenhamns kommun). Detta är något som en brukare även beskriver 
och ger önskemål på att projektet skall bli mer inkluderande (Informant 5, ontainer 
By 201 ). Tjänstemannen ser också projektet som en möjlighet till ett alternativt 
kulturhus och önskar att det hade fasta öppettider. Kommunen vill även skapa en ny 
struktur där de står utanför projektet och brukarna tar hand om det mesta, samtidigt 
som kommunen betalar underhållet. Tjänstemannen ser dock på framtiden som 
väldigt öppen och osäker. Att den planerade cykelsträckan innebär att projektet 
kan behöva avlägsnas från platsen. Det nns dock hopp på framtida permanent 
användning av platsen som bygger på att Container By kan demonstrera att projektet 
kan ge mer till staden än vad en cykelväg kan ge (Informant , Köpenhamns kommun 
201 ).

Tjänstemannen har en tydlig bild över hur mellanrummets framtid kan se ut liksom 
att det skulle gå att kombinera cykelsträckan med Container By. Detta är även något 
som vissa brukare har tankar kring. En brukare funderar på hur den konst de gör på 
platsen skulle kunna passa ihop med cykelvägen (Informant 1, ontainer By 201 ). 
En annan brukare är inne på samma spår och anser att det skulle kunna nnas små 
verkstäder och liknande i kombination med cykelstråket (Informant 5, ontainer By 
201 ). Det nns även åsikter om att platsen kan bli till en passage och att det skapas 
containerfundament som går att hyra (Informant 4, ontainer By 201 ).

”And I would love it to be a lot of  di erent people down there and that 
every weekend or week, something would be happening down there, that was 
interesting for somebody, a school, some kids or local people or people from 
outside or tourists. [...] That would be the perfect project for me, it doesn’t 
need to be more than that. It could be a place where one container shuts 
down, they move it to another place, and they can take in a new party that 
would t in. Sort of  like a collective. That is my take on it. It’s actually pretty 
close to what it is now, but it has to be run by itself  and the municipality 
could gain from it and because of  that we wouldn’t have to charge rent and 
in that sense also contribute to it but not paying them to do it, everybody just 
getting something out of  the deal. That would be perfect for me (Informant 
, Köpenhamns kommun 201 )”.



92.

Det nns indikationer som tyder på att det kan uppstå svårigheter med appropriation 
av mellanrummet i framtiden, vilket handlar om kollisionen mellan det informella 
och det formella. En brukare anser att projektet inte kommer kunna fortsätta på 
samma sätt som idag eftersom det inte passar in i kommunens ramverk (Informant 4, 

ontainer By 201 ). En annan brukare lyfter fram problematiken i att synen mellan 
kommun och brukare skiljer sig åt och anser även att kommunens regelverk strider 
mot den konstnärliga praktiken. Samma brukare menar dock att detta också kan 
vara positivt då det är utmanande att arbeta inom kommunens ramverk (Informant 
1, ontainer By 201 ). Kommunens regler beskrivs av andra som begränsande 
(Informant 3, ontainer By 201 ). En annan brukare anser att reglerna saktar ner 
projektet samtidigt som det inte anses vara problematiskt (Informant 5, ontainer 
By 201 ). Det kan också uppstå en kollision mellan kommunen och brukarnas 
arbetssätt, vilket en brukare illustrerar genom att citera kommunen, i fråga om 
säkerheten på platsen:

Detta påverkar även brukarnas appropriationsprocess genom att kommunen 
bland annat gett dem ett byggnads-stopp (Informant 2, ontainer By 201 ). 
Även tjänstemannen lyfter problematiken med att appropriationen måste infogas 
i kommunens formella system och regelverk. Samtidigt nns det en vilja på 
kommunen att dessa projekt ska existera som en del av stadsutvecklingen. rojektet 
följer samtidigt inte alla regler, vilket gör tjänstemännen oroliga för att någon skall 
ifrågasätta det och beskriver hur de kämpar på kommunen för brukarnas skull ”[...] 
we have been ghting for the guys down there within the municipality to nd a 
framework for getting building permits for temporary projects like that (Informant 
, Köpenhamns kommun 201 ).” 

”[...] and they be like: ‘Don’t do this, don’t tell me about it because I can’t know 
about these ways of  doing it’ and ‘Shit shit shit you can’t do it like this, will you 
sign this paper and say that you have the responsibility.’ Because: ‘oooooh’ 
and we are like: ‘ ne I sign this stu  and I will be fucked if  something happens 
but you know, fuck it! I just want to do it and I sign this fucking papers so you 
can feel good’ (Informant 2, ontainer By 201 ).”

UTMANINGAR MED
APPROPRIATIONEN
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Samtidigt nns det tecken på att Container By kan existera men inte bli allt för stark 
så som en brukare beskriver det: ”[...] the municipality and the neighbors just don’t 
want to turn it into a new hristiania. They want to maintain a standard, but that’s 
in contradiction to the creativity, the chaos, so it’s a balance (Informant 4, ontainer 
By 201 ).” Samma brukare fortsätter beskriva att det kan nnas svårigheter med att 
anpassa projektet till kommunens ramverk, vilket nedanstående citat påvisar.

Flera brukare har åsikter om att platsen kommer att gentri eras i framtiden och att 
processen redan har påbörjats. Brukarna anser också att de är delaktiga till detta. 
Nedanstående citat visar på det ambivalenta förhållandet som brukarna har till sitt 
deltagande i projektet:

Tjänstemannen vid Köpenhamns kommun beskriver också detta ambivalenta 
förhållande till stadsutvecklingen. De har inte gentri ering som ett mål eller syfte. 
De vill inte att invånarna skall tvingas bort, utan fokuserar istället på att förbättra

”It’s hard to enforce this frame, when you’ve seen the place, and you’ve seen 
the hens and you’ve seen the cra y permaculture greenhouse. So it’s di cult 
to enforce the frame on top of  that. It’s easier to say these are the conditions, 
do whatever you want (Informant 4, ontainer By 201 ).” 

”[...] because we are these youngsters, the local artists that moves into places 
that is not being used. Maybe you know the story, for example in New York 
about gentri cation and places being really really expensive. [...] I have 
something against the way you as an artist participate in that economy and 
you don’t get the right salary for doing it. And I see that as a big problem, 
but I love it, so I t also into that criti ue I have. But I am just a human being 
trying to work out the way that the city works, so for me to be compatible 
in this space I like that I’m aware of  what we are doing in the process of  
communicating how we are doing things here and that is an ongoing thing 
(Informant 2 ontainer By 201 )”.
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platsen för de som bor där idag. Samtidigt beskrivs dock gentri eringsprocessen som 
ett faktum och som en naturlig lag som inte går att påverka. Mellanrummet i fråga 
beskrivs dock vara frikopplat från gentri eringsprocessen eftersom det är omöjligt att 
bygga på platsen (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). 

En brukare anser att det alltid är konstnärer som påbörjar gentri eringsprocessen 
genom att använda tomma rum och byggnader. Att grupperna samtidigt utnyttjas 
av arkitekter, företag och kommuner som medvetet ”kastar ut” konstnärerna när 
de väl bidragit till att höja priserna i ett område. Dessa grupper uppmärksammas 
dock aldrig som bidragande till processen. Istället skulle kommun och konstnärer 
kunna försöka samarbeta med varandra för att visa på att konstnärerna är värda 
något i staden och i planeringen (Informant 1, ontainer By 201 ). Både brukarna 
och tjänstemannen är medvetna om att Container By kan beskrivas som en del i en 
pågående gentri eringsprocess samtidigt som processen bidrar till att brukarna 
själva tvingas bort. Det är ett kon iktladdat förhållande där brukarna på grund av 
sina aktiviteter ständigt måste ytta vidare, vilket kan kopplas ihop med projektets 
temporära tillstånd. 

Det temporära tillståndet är ytterligare en utmaning för appropriationsprocessen. 
Tidsramen är en avgörande faktor för projektet och huruvida appropriationen skall 
kunna bli en del av framtiden. Den preliminära tidsramen talar mot detta, vilket 
speglas i brukarnas åsikter. En informant är helt inställd på att det är ett temporärt 
projekt och att de använder de två sista åren till att experimentera för att sedan ytta 
vidare. ersonen anser samtidigt att det temporära tillståndet möjliggör projektet 
i fråga. Att det inte nns tillräcklig ekonomi för permanenta lösningar. Samtidigt 
som de inte vill skapa permanenta lösningar åt andra på egen bekostnad (Informant 
3 ontainer By 201 ). En brukare uttrycker stor frustration över det temporära 
tillståndet och framtiden (Informant 2 ontainer By 201 ). En annan brukare 
uttrycker osäkerhet inför framtiden, men attraheras samtidigt av att arbeta med 
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temporära projekt eftersom att det inte krävs så stora ekonomiska förutsättningar 
och eftersom att det skapar en speciell energi (Informant 5, ontainer By 201 ).

Samtidigt beskrivs det viktigaste för att en framtida appropriation skall vara möjlig att 
ska a någon form av tillstånd eftersom att det temporära tillståndet endast upplevs 
som negativt. Ett förslag är att kommunen istället bestämmer grundvillkoren för 
projektet (Informant 4, ontainer By 201 ).

Det nns även vissa signaler som tyder på att brukarna känner sig utnyttjade av 
kommunen och att de samtidigt blir nedtryckta på grund av att deras arbets- och 
levnadssätt går utanför normen. En brukare beskriver detta:

Denna brukare synliggör att kommunen vill visa upp platsen samtidigt som de 
egentligen vill att platsen skall se annorlunda ut och befolkas av andra människor än 
i dagsläget. Att de endast ser Container By som en parantes i väntan på något annat. 
Detta går att koppla till Lefebres rumsliga triad och rummens dynamik (Lefebvre 
1991:4 ). Tjänstemännens uttänkta rum kolliderar med hur  det upplevda rummet 
faktiskt ser ut. Det nns således föreställningar om hur Container By skall se ut. Att det 

nns vissa förväntningar på vad brukarna skapar på platsen som skiljer sig från vad 
brukarna vill skapa och faktiskt skapar, vilket illustreras genom nästa citat:

”There was one guy here, the municipality made like a city walk, and they 
came here, so the boss from this area phoned us four hours in advance and 
said: ‘Wow, now you really need to clean up your shit.’ And we said: ‘Am I 
getting paid? Because your boss is coming, get the fuck down here and clean 
up. This is public space. Do it, it’s your job.’ So the thing is, they didn’t even 
enter. They were in the street and one guy said, I’ve never seen him before, 
but he was high, maybe it was their boss. I don’t know […] and then he said 
out loud this is his words, and you can uote him: ‘I want a steady ow of  
ordinary people.’ […] I really felt o ended (Informant 3 ontainer By 201 ).”
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”For example, in the last winter we were building this o ce in the next door 
and it was snowing and we were outside so we thought: okay, we can build 
us a structure that could shield us away from the snow. Of  course that really 
makes sense. Because we were free ing our asses o  and they came down here 
and they were like: ‘What the fuck! you are building a tent?! We told you, we 
have the agreement that you were going to do a container city, this is not a 
container city, it’s a tent’ (Informant 2, ontainer By 201 ).”



. Analys
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I analysen appliceras teorin på empirin som analyseras i relation till den be ntliga 
kunskapen inom ämnet som presenterades i forskningsöversikten. I denna del av 
uppsatsen besvaras också de operationaliserande frågorna för att försöka svara på 
problemformuleringen:

Hur kan appropriation och domination av det studerade mellanrummet beskrivas 
och förstås utifrån dess artefakter och aktörer?  

Hur samspelar Lefebvres rumsliga triad; rumsliga praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum med varandra i det studerade 
mellanrummet?

Vilka framtidsföreställningar nns bland brukarna respektive tjänstemännen om 
det studerade mellanrummet? Kan appropriationsprocessen bli en del av platsens 
framtida utveckling och i så fall hur?

ANALYS
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OLIKA RUMSPERSPEKTIV

Det nns två olika rumsperspektiv i empirin som kan härledas till aktuell forskning. 
Det ena perspektivet beskrivs som ett fysiskt perspektiv medan det andra beskrivs 
som ett mer socialt perspektiv. 

Det fysiska rumsperspektivet ser på rummet som ett tydligt avgränsat och fysiskt rum 
(Bruns 2005:29 ; Lehtovuori 2011: 9, 80). Denna syn går kan koppla ihop med 
synen på mellanrum som ”tomma” rum och som resultat av städers misslyckande 
(Wikström a 200 :14 ; Doron 2008:203-204; Wall 2011:14 -148; Mubi Brighenti 
2013:xxi). Osynliggörandet av mellanrum representeras ofta av planerarprofessionen 
(Bruns:2005:29 ; Tonnelat 2008:292-294). obes vision går delvis att härleda till det 
fysiska  perspektivet, vilket kanske beror på att de i egenskap av konsulter fått i uppdrag 
att ”synliggöra” mellanrummet. obe beskriver det studerade mellanrummet som 
en sluten, inaktiv, stängd passage och även som en baksida ( obe 2015:9 ). 

Flera informanter framför ovannämnda rumsperspektiv. En brukare beskriver 
rummen som ”non-spaces” (Informant 4, ontainer By 201 ). En annan brukare 
beskriver liknande rum som Container By:s som bortglömda platser. De beskrivs även 
som “ingenmansland” eller ”waste lands” och att mellanrummet i fråga är ”förfärligt” 
på många olika sätt (Informant 1, ontainer By 201 ; Informant 2, ontainer By 
201 ). Även tjänstemannen beskriver rummet med negativa epitet, som att platsen är 
omöjlig att bebygga och att dess läge vid högbanan begränsar platsens användning 
(Informant , Köpenhamns kommun 201 ). Dessa beskrivningar kan kopplas ihop 
med den fysiska rumssynen som oftast representeras av planerare, men i detta fall är 
även brukarna medvetna om att det nns en syn på mellanrum som något negativt. 
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Samtidigt uppträder ett ambivalent förhållande gällande synen på mellanrum. Det 
går även att skönja en annan syn på rum som något mer än det fysiska. Nämligen att 
rummet också innehar en social dimension och och att det därmed måste förstås i 
förhållande till de människor som brukar det (Dovey 1999:183; Wikström a 200 :14 ; 
Doron 2008:203-204; Wall 2011:14 -148; Sheridan 2011:201; Mubi Brighenti 
2013:xvi; De Sola Morales 1995:119). Detta kan kopplas till Lefebvres rumsliga triad 
där rummet även ses på som något socialt (Lefebvre 1991:3 ). En brukare beskriver 
hur det nns en avsaknad av ideologier och inramning i mellanrummet, vilket bidrar 
till att göra platsen så speciell:

En annan brukare kopplar an till detta synsätt och anser att det nns en stor potential 
i “tomma” rum, eftersom de upplevs som mer fria än andra rum och  det går att 
undkomma bevakning. Det nns även en möjlighet till att skapa sig ett eget liv och 
omgivning i mellanrummen (Informant 2, ontainer By 201 ). latsen beskrivs 
även med termer som ”untouched wilderness” och att det inte kan bli mer urbant 
än Container By (Informant 3, ontainer By 201 ). Mellanrum beskrivs också som 
viktiga eftersom de bidrar till att skapa livliga och spännande städer (Informant 1, 

ontainer By 201 ). Detta återges även i forskningen där mellanrummens potential 
för appropriation lyfts fram ( upers & Miessen 2002;122; Wikström b 200 :110; 
Thompson 2011:5 ; Sheridan 2011:20 ).

Det nns således någonting eftersträvansvärt med mellanrum som gör att brukarna 
väljer dessa rum och till och med letar efter dem. En brukarna beskriver den andra 
synen på rummet där de ser till möjligheterna som nns på platsen istället för att 
endast se på rummen ihopkopplade med negativa aspekter. Liksom hur de letade 
efter ett rum med samma karaktär som ett mellanrum för deras projekt “You know 

”Because often you walk into a space and there is kind of  a ‘frame’ of  or a set 
up that some one gave you. And sometimes that ‘frame’ is kind of  coloured 
with an idea or a certain way that the architect or the boss want you to behave, 
so yeah I think that is important and that is what is special about this space 
(Informant 1, ontainer By 201 ).”
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this messy place where you can bring containers and you can work with wood 
and you can work with metals and you can drink a beer. I think there’s too few of  
those spaces where mess is allowed, absolutely (Informant 4, ontainer By 201 ).” 

otentialen i mellanrummen går att härledas till att de utgör ett komplement till 
vanliga o entliga rum. Detta är även något som återges av era forskare som menar 
att de aktiviteter som brukarna utför i mellanrum ofta är exkluderade från stadens 
annars ordningsamma rum (Salt man 2009:12; Wall 2011:149; Qviström 200 :2 1). 
Aktiviteternas karaktär kan således ses som ett motivation för appropriation av 
mellanrum.

Det nns även tecken som tyder på att tjänstemännen representerar detta andra 
rumsperspektiv, det som ser till rummets potential för att svara på sociala behov. 
Informanten vid Köpenhamns kommun anser att platsens begränsning lämpar sig bra 
för projekt som Container By (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). Även obes 
visionsdokument ger uttryck för denna syn eftersom att de lyfter upp och erkänner 
användningarna som pågår i Container By som ett gemenskapsdrivet projekt ( obe 
2015:9 ). Detta tyder på att de både innehar den fysiska synen på mellanrummet som 
ett ”vitt ark” redo att bebyggas och förbiser de aktiviter som faktiskt tar plats i rummet 
och formar det. Samtidigt som de försöker se till det som brukarna gör på platsen, 
vilket tyder på ett kon iktladdat förhållande till mellanrummet. Det kon iktladdade 
och motsägelsefulla förhållandet till mellanrummet i fråga är således tydligt och 
genomsyrar brukarnas och tjänstemännens åsikter. Det framgår att mellanrummet 
synliggörs på samma gång som det osynliggörs. Denna dynamik bidrar samtidigt till 
att göra mellanrummet eftersträvansvärt och till föremål för appropriation. 
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Samtidigt som fördelar med mellanrummen framförs nns det indikationer som 
tyder på att brukarna inte självmant skulle valt rummet i fråga, utan att de snarare 
har förpassats dit.

En brukare beskriver den ekonomiska aspekten som bidragande orsak till val av plats 
(Informant 5, ontainer By 201 ). En  annan brukare anser att det är brist på kapital 
som gjort att de valde platsen i fråga och beskriver att de skulle valt en annan plats 
om de bara hade haft ekonomi till det:

En annan motivering till valet av det studerade mellanrummet går att nna i en 
samsyn kring frihetskänslan i rummet. Flera brukare framhåller möjligheten att vara 
fri i Container By. Det anses bero på att mellanrummets karaktär bidrar till att brukarna 
känner sig fria och att de därmed kan bete sig som de vill (Informant 1, ontainer 
By 201 ). En annan brukare anser att det vanligtvis är kreativa människor som dras 
till mellanrum eftersom att de ges utrymme på platser, som annars ändå inte kan 
bebyggas och att de därmed upplevs som mer fria än andra platser (Informant 2, 

ontainer By 201 ). Det går även att koppla till att de känner en frihet till att skapa 
en slags oordning som kanske inte annars är tillåten i staden (Informant 4, ontainer 
By 201 ). Att brukarna förpassats till platsen på grund av att de kan känna frihet och 
skapa sig ett eget liv där tyder på att det nns brister i andra o entliga rum som gör 
att brukarna söker efter någonting annat. I forskningen nns det även en samsyn 
angående att mellanrummen blir till en fri on som ger plats för det annorlunda som 
inte får plats i staden på grund av aktiviteternas karaktär och brukarnas begränsade 
resurser (Salt man 2009:12; Wall 2011:149; Qviström 200 :2 1).

”Because we tried, as Bureau Detours, we really wanted a nice indoor 
workshop space, a nice o ce with a co ee machine, maybe even an espresso 
machine where we could have costumers visiting and look into the materials 
and stu  like that. But we just couldn’t a ord it. At all. And then we said: 
‘Fuck that, we are just gonna do what we are best at, getting a space like this’ 
(informant 2, ontainer By).”

MELLANRUM AV 
NÖDVÄNDIGHET
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Människorna som approprierar mellanrum består ofta av exkluderade grupper 
i marginalen som är i behov av ett alternativt rum till de traditionella o entliga 
rum (Wall 2011:153, 155; upers & Miessen 2002 :123; Mubi Brighenti 2013:xix; 
Sheridan 2011:201; Doron 2008:209; Thompson 2011:54). Det är tydligt hur denna 
bild överensstämmer med brukarnas bild i Container By. Brukarna lyfter fram en 
frihetskänsla men även hur de kanske egentligen skulle valt en annan plats om de 
bara hade haft möjlighet. Bristen på kapital gör att brukarna måste välja rum som 
inte är eftersträvansvärda för den större massan, mellanrum. 

Samtidigt spelar även den kreativa sidan in och att de aktiviteter som brukarna 
ägnar sig åt inte kan ta plats i andra rum i staden. Aktiviteterna behöver istället ett 
alternativt rum med möjlighet att skapa sina egna mönster, normer och värden. Det 

nns även tecken på att det som brukarna egentligen vill är att uppmärksammas som 
en seriös del av staden (Informant 1, ontainer By 201 ). Det tyder återigen på att 
brukarna känner sig marginaliserade och exkluderade från de o entliga rummen i 
staden. 

Det nns dock en ytterligare dimension av exkludering där vissa informanter framför 
att det kanske snarare handlar om att själva appropriationen exkluderar andra 
grupper i staden. Tjänstemannen på Köpenhamns kommun framhåller också en 
sådan syn:

”But the next phase of  the project is meant to be the phase where we sort 
of  turn it inside out so that it reaches out in the community, not a sort of  a 
select club where you need to know the members to get in. It has to be so that 
everybody feels that this is a part of  the neighbourhood and that everybody 
is welcome. So that’s what we are working towards now. They have made 
some really great events earlier and in that sense it’s a huge success and very 
interesting place but still it’s sort of  limited for certain groups of  people and 
we would like to, actually our board insist that we work on spreading it around 
so it’s more for everybody and that you don’t need to be a part of  it to be 
in the environment, that’s where we are now (Informant , Köpenhamns 
kommun 201 ).”
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Tjänstemannen framhåller att det krävs bekanta inom Container By för att ta sig in 
i rummet. Det tyder på att den brukarna som genom appropriationsprocessen har 
skapat Container By bidrar till att exkludera andra grupper i samhället, vilket även en 
brukare framhåller. ersonen beskriver hur det nns önskemål om att projektet blir 
mer inkluderande för andra människor än brukarna (Informant 5, ontainer By 
201 ). Det nns därmed era lager av exkludering. Det är inte bara brukarna som 
exkluderas utan det sker en parallell process där brukarna bidrar till en exkludering 
från Container By.

Det nns ett dynamiskt förhållande mellan appropriation och domination i Container 
By i era olika lager. Lefebvre beskriver rum kantade av domination som tomma, 
sterila och stängda (Lefebvre 1991:1 4, 38 ). Mellanrummet i fråga kan därmed 
beskrivas som från början kantat av domination. Innan brukarna approprierade 
platsen var den inhägnad, tom och övervuxen av stadens grönska. Rummet i fråga 
kan således förklaras som dominerat på grund av den tidigare planeringen av 
området.

Det uttänkta rummet fungerade från början troligtvis som en slags bu ert on till 
järnvägen. lanerarna var samtidigt oförmögna att vid ritbordet föreställa sig att 
rummet skulle börja brukas av invånare som såg värdet i det långsmala mellanrummet. 
Det levda och upplevda rummet påverkas av det uttänkta rummet genom tankar om 
rummet som ett tomt och bortglömt mellanrum ( obe 2015:9 ). Det bidrar till att 
brukarna känner ett visst mått av frihet där (Informant 1, ontainer By 201 ). latsen 

APPROPRIATIONENS & 
DOMINATIONENS 
DYNAMIK
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vittnar om att era olika grupper under årens lopp tillskrivit rummet värden. latsen 
har bland annat använts för gra tti och appropriationen av rummet har därmed 

era lager. Att just mellanrummet i fråga blivit till ändamål för appropriation kan 
förklaras genom att det nns en avsaknad av tydliga funktioner som bidragit till att 
göra rummet mottagligt för appropriation (Lefebvre 1991:349, 35 ).

Genom den strukturerade observationen kartlades Contsiner By och dess 
appropriationsprocess vilket synliggjorde att hela platsen approprierats genom 
bebyggelse, olika spontana strukturer och monument och att den tänkta användningen 
av rummet förändrats (Observationskarta detalj del 1 & 2, Lefebvre 1991:1 5,1 , 
3 3-3 4).

Med hjälp av fallstudien framkom det att appropriationen har stöd från Köpenhamns 
kommun och den kan därmed inte beskrivas i termer som illegal eller som en 
”gerilla”-aktion (Iveson 2013:941, 943). Appropriationen i Container By kan inte heller 
beskrivas som tillfälliga taktiker eftersom att sådana existerar under ett relativt kort 
tidsspann (Samson & Fabian 201 :1 ). Appropriationen i Container By sker istället 
under en längre tid. Det framkom vissa indikatorer på att projektet handlar om 
att förbättra miljön i mellanrummet (Samson och Fabian 201 :1 ; 1 0, Deslandes 
2013:21 ). rojektet ses som ett försök till att hitta nya arbetsätt och förbättra 
platsen genom olika experiment (Informant 1, ontainer By 201 ; Informant 2, 

ontainer By 201 ). Det handlar även om att brukarna approprierat platsen för 
att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter där. Som att odla och att arbeta med 
olika organisationer och projekt (Informant 3, ontainer By 201 ). Detta står dock i 
kontrast till tjänstemannens beskrivning av projektet som gärna vill se att Container By 
bidrar med någonting mer till området (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). 
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Lefebvre (1991:393) skiljer mellan ”riktig” appropriation och tecken på appropriation, 
där den tidigare har vissa krav som måste uppfyllas. En ”riktig” appropriation 
måste kunna bidra till att skapa ett eget rum som beskrivs som ett nytt socialt rum 
där bruksvärdet prioriteras framför bytesvärdet, till skillnad från en temporär 
uppbrytning av domination. Både en social och materiell appropriation måste göras 
under ett längre tidsperspektiv (Olsson 2008: 8- 9, 53). 

Appropriationen i Container By har vissa förutsättningar för att bli ”riktig” 
appropriation, men att den ännu inte är där (Lefebvre 1991:393; Olsson 2008: 8- 9, 
53). Genom den strukturerade observationen kan platsen beskrivas som approprierad 
på era plan. Det nns era olika fysiska tecken på appropriationen som exempelvis 
byggnader och olika artefakter (Fotogra  15). latsen kan även beskrivas som 
approprierad eftersom att den har fått ett nytt namn och mestadels beskrivs som 
Container By istället för som tidigare Linjen. Rummet kan också beskrivas vara socialt 
approprierad eftersom att brukarna skapat sina egna mönster och aktiviteter på 
platsen som inte alls stämmer överens med den tidigare stängda tomten (Informant 2, 

ontainer by 201 ). Det har därmed skett både en social och materiell appropriation 
av platsen som är en förutsättning för en “riktig” appropriation (Olsson 2008: 8- 9, 
53).

Det temporära förhållandet motverkar däremot en “riktig” appropriation av 
mellanrummet i Container By (Olsson 2008: 8- 9, 53). Det nns dock tecken från 
tjänstemannen som tyder på att appropriationen skulle kunna bli “riktig” om 
brukarna lyckas bevisa för kommunen att Container By kan ge ett större värde till 
området än den planerade cykelsträckan (Informant , Köpenhamns kommun). 
Appropriationen kan också beskrivas som pågående och att den inte är klar samtidigt 
som det nns tydliga spår av att brukarna förbereder för ytt. De esta byggnader 
och artefakter är yttbara och har försetts med hjul eller går att lyfta med lyftkran 
(Fotogra  5 ). Det visar återigen på att appropriationen inte kan beskrivas som 
“riktig” eftersom att brukarna endast omformat rummet temporärt. 
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Samtidigt nns det tecken som tyder på att om brukarna bara ck lov så skulle en 
“riktig” appropriation kunna nås. Det faktum att en brukare skapat en mer beständig 
och svår yttad struktur innan kommunen hann säga till tyder på detta (Informant 2, 

ontainer By 201 ). Samtidigt lyfter en annan brukare att kreativiteten och kaoset 
är en del av projektet som hålls tillbaka av kommunen. Att det nns tecken på att 
appropriationen kanske aldrig kan bli ”riktig” eftersom att kommunen inte vill att 
det skall bli till ett nytt hristiania. ”[...] the municipality and the neighbors just 
don’t want to turn it into a new hristiania. They want to maintain a standard, but 
that’s in contradiction to the creativity, the chaos, so it’s a balance (Informant 4, 

ontainer By 201 ).” 

Det kan också tolkas som att appropriationen i Container By domineras av kommunen, 
vilket visar sig genom att kommunen godkänt appropriationen och försöker styra 
den genom Container By. Eftersom att brukarna genomför sitt projekt på kommunal 
mark måste de följa systemet och alla dess regler (Informant nr , Tjänsteman 
Köpenhamns kommun 201 ). Kommunen är därmed bidragande till att bestämma 
riktningen för appropriationen och begränsar den således. För att en “riktig” 
appropriation skall kunna nås kan inte brukarna bli lika styrda (Olsson 2008: 8-
9, 53). Kommunens inblandning och tillåtelse av projektet kan därmed beskrivas 

hämma appropriationsprocessen och att en “riktig” appropriation skulle vara enklare 
att nå genom illegalt bruk av en plats.

Ett ytterligare kriterium för att en ”riktig” appropriation skall kunna nås handlar 
om att alla delar av triaden måste påverkas av appropriationen (Olsson 2008: 8-
9, 53). Det nns tecken på att detta sker i Container By. obes vision har påverkats 

och tagit inspiration från Container By. Den pågående appropriationsprocessen av 
mellanrummet genom Container By kan beskrivas ha bidragit till att det upplevda 
och levda rummet påverkat det uttänkta rummet (Lefebvre 1991:4 ). Detta visar sig 
både i obes vision och i intervjun med tjänstemannen ( obe 2015:101; Informant 
, Köpenhamns kommun 201 ). Appropriationen i Container By har påverkat 

tjänstemännen genom det levda och upplevda rummet vilket påverkat det uttänkta 
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rummet. I obes förslag syns en tydlig vilja till att appropriationen skall bli en del av 
framtiden. Konsulterna har använt sig av brukarnas verk i bild och beskriver även 
hur vissa delar av Container By kan fortgå ( obe 2015:101; Informant 2, ontainer 
By 201 ). I visionen har dock appropriationen gått genom planerarnas uttänkta 
rum och kan därmed inte beskrivas som “riktig” appropriation som istället skapas 
genom att rummet tas i besittning (Olsson 2008: 9, 53). obes vision anammar 
således appropriationens uttrycksspråk men kommersialiserar den. Visionen kan 
beskrivas som ett försök till att arbeta med det levda rummet genom symboler i ett 
försök att skapa ett visst uttryck och en viss känsla i rummet (Lefebvre 1991:39, 42; 

obe 2015:101). Det levda och upplevda rummet är påverkade av appropriationen 
samtidigt som det uttänkta rummet endast tagit inspiration och använt sig av 
appropriationens visuella uttryck. Därmed är återigen en ”riktig” appropriation i 
dagsläget inte aktuell i Container By.

Framtidsföreställningar behandlar den existerande visionen, brukarnas och 
tjänstemännens idéer och huruvida appropriationsprocessen kan bli en del av 
framtiden. obes vision behandlar det uttänkta rummet men berör samtidigt det 
levda rummet för brukarna eftersom att de blir upprörda när de får se visionen från 

obe (Informant 1, ontainer By 201 ; Informant 2, ontainer By 201 ).

FRAMTID I OVISSHET

“I think it looks like a hospital garden for sick people, to make them feel good. 
Yeah, it’s really close by. And this is, it looks like this. AND OOOH! They 
put up some gra ti! OOOH HOTOSHO . What they don’t know is that 
people come from Italy to take pictures of  the gra ti that is already here. 
Because we have gra ti from the 90s. ‘OOH! Let’s keep it local.’ This is the 
local like, OOH! Fuck that! And it’s not going to be like, look at the space. 
How do you put in all of  this? How do you put in all of  this? It says nothing. 
Except it envisions this hospital park (Informant 3, ontainer By 201 ).”
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Det nns samtidigt tydliga åsiktsskillnader på Köpenhamns kommun angående 
mellanrummets framtid. Tjänstemannen anser att visionen som skapats på uppdrag 
av Köpenhamns kommun tilltalar helt andra grupper av människor än de som bor på 
platsen idag och hoppas på att visionen inte infrias. Att det istället skulle kunna skapas 
något mer lokalt på platsen (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). Vissa brukare 
har dock en annan inställning och menar att visionen skulle kunna kombineras med 
Container By. En brukare undersöker hur den konst de gör i Container By skulle kunna 
existera intill cykelvägen (Informant 1, ontainer By 201 ). En annan brukare anser 
att det skulle vara möjligt att skapa små verkstäder i kombination med cykelstråket 
(Informant 5, ontainer by 201 ). En tredje brukare anser att  kommunen skulle 
kunna skapa och hyra ut containerfundament (Informant 4, ontainer By 201 ). 
Det nns således både tecken för och mot en framtida appropriation av platsen om 
den tänkta visionen realiseras.

Visionen kan härledas till aktuell forskning, där appropriation används som 
platsmarknadsföring (Samson & Fabian 201 :1 -1 9; olomb 2012: 144-145). 
Detta kan kopplas till att Container By endast ses som en tillfällig användning i 
väntan på exploatering. Att det kanske snarare handlar om att aktivera platsen och 
marknadsföra den eftersom att appropriationens uttryck används i visionen ( obe 
2015:104-105). I intervjuerna tydliggörs det även att det nns krafter på Köpenhamns 
kommun som endast ser Container By och dess brukare som en parantes:

”There was one guy here, the municipality made like a city walk, and they 
came here, so the boss from this area phoned us four hours in advance and 
said: ‘Wow, now you really need to clean up your shit.’ And we said: ‘Am I 
getting paid? Because your boss is coming, get the fuck down here and clean 
up. This is public space. Do it, it’s your job.’ So the thing is, they didn’t even 
enter. They were in the street and one guy said, I’ve never seen him before, 
but he was high, maybe it was their boss. I don’t know […] and then he said 
out loud this is his words, and you can uote him: ‘I want a steady ow of  
ordinary people.’ […] I really felt o ended (Informant 3 ontainer By 201 ).”
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Det nns även tydliga tecken på att det endast är vissa delar av appropriationen som 
passar in i tjänstemännens bild. Detta visar sig under en intervju där en brukare 
beskriver hur de endast tillåts bygga strukturer som passar in i kommunens bild av 
projektet i fråga:

Detta tyder på att det endast är vissa delar av appropriationen i Container By som 
passar in i tjänstemännens uttänkta rum (Lefebvre 1991:38-39). Det leder också till 
att appropriationen hålls tillbaka liksom att den rumsliga triaden har ett inbördes 
kon iktartat förhållande. Tjänstemännen har idéer om det uttänkta rummet, som 
påverkar brukarnas upplevda rum, som i sin tur påverkar det levda rummet som gör 
att brukarna känner sig än mer marginaliserade. Om Container By endast fungerar 
som ett verktyg för att marknadsföra platsen kommer appropriationen och dess 
brukare att förr eller senare tvingas bort.

Det nns dock indikationer som tyder på att Container By skulle kunna bli en del av 
framtiden. Att både tjänstemannen och vissa brukare skulle vilja det. Flera brukare 
ser sig själva som en del av mellanrummets framtid. En brukare vill stanna kvar 
eller i alla fall ha chans till att påverka framtiden. ersonen ser sig själv som en 
vaktmästare eller konstnärskonsulent i framtiden, men drömmer om att få mer frihet 
och lön för att jobba i Container By. ersonen anser att Container By skulle kunna bli 
till en inspirationsplats för resten av staden (Informant 2, ontainer By 201 ). En 
annan brukare anser också att mellanrummet kan bli till en testplats för att utföra 
experiment om vad platsen kan användas till i framtiden (Informant 3, ontainer 

”For example, in the last winter we were building this o ce in the next door 
and it was snowing and we were outside so we thought “okay, we can build 
us a structure that could shield us away from the snow”. Of  course that really 
makes sense. Because we were free ing our asses o  and they came down here 
and they were like: ‘What the fuck! you are building a tent?! We told you, we 
have the agreement that you were going to do a container city, this is not a 
container city, it’s a tent’ (Informant 2, ontainer By 201 ).”
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By 201 ). Tjänstemannen vill att Container By skall bli en plats som alla kan vara en 
del av. ersonen vill gärna att projektet skall få en annan struktur. En struktur som 
bygger på att endast brukarna tar hand om projektet och att andra grupper kan 
vara med liksom att kommunen skulle kunna betala för underhållet (Informant , 
Köpenhamns kommun). Tjänstemannen ser också Container By som en möjlighet till 
ett alternativt kulturhus som skulle kunna förändras över tiden. Där medborgarna 
kan engagera sig liksom att platsen skulle kunna ha bestämda öppettider varje dag 
(Informant , Köpenhamns kommun 201 ).

Vissa brukare godtar Kommunens regelverk och ser det som utmanande (Informant 
5, ontainer By 201 ; Informant 1, ontainer By 201 ). Det nns dock tydliga 
svårigheter i att foga samman den informella appropriationen med det formella 
ramverket som Köpenhamns kommun har. En brukare förklarar att det kan vara 
svårt att anpassa projektet till kommunens ramverk som gör att Container By inte kan 
fortsätta på samma sätt:

Kollisionen mellan det informella och formella leder även till stora hinder för 
appropriationsprocessen, exempelvis genom ett byggnadsstopp utfärdat av 
kommunen (Informant 2, ontainer By 201 ). Flera brukare anser att det nns 
alldeles för många regler som håller tillbaka brukarna och som gör projektet tråkigt 
och att regelverket strider mot konstnärspraktiken (Informant 3 ontainer By 201 ; 
Informant 1, ontainer By 201 ). Även tjänstemannen lyfter upp denna problematik 
som gör att brukarna hålls tillbaka. Samtidigt som vissa regler frångås i projektet, 
vilket dock gör att andra kan ifrågasätta varför just detta projekt får göra avsteg från 
regelverket (Informant , Köpenhamns kommun 201 ). En brukare illustrerar hur 
tydlig skillnaden är mellan kommunens och brukarnas tillvägagångssätt:

”It’s hard to enforce this frame, when you’ve seen the place, and you’ve seen 
the hens and you’ve seen the cra y permaculture greenhouse. So it’s di cult 
to enforce the frame on top of  that. It’s easier to say these are the conditions, 
do whatever you want (Informant 4, ontainer By 201 ).” 
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När appropriationen anpassas till att passa kommunens ramar kan den istället 
beskrivas som en slags domination av rummet med appropriationsattribut. 
Spår av appropirationen syns visserligen i visionen där obe har använt ett verk 
av Bureau Detours i en visionsbild ( obe 2015:104-105). Det kan dock inte 
betraktas som appropriation eftersom att det återigen är det uttänkta rummet som 
skapat visionen för att sedan bjuda in ”utvalda” aktiviteter att ta plats i det redan 
färdigställda rummet. Den egentliga appropriationsprocessen i Container By skulle 
i så fall redan trängts undan. Om visionen verkställs kommer inte appropriationen 
bli en del av rummet utan dominationen kommer återgå. Om inte brukarna väljer 
att återappropriera det nya rummet i framtiden. Om visionen förverkligas kan det 
även ses som maktutövning. Staden fungerar som ett verktyg för maktförmedling 
där planerarnas uttänkta rum förkroppsligas i den byggda miljön (Dovey 1999:1, 
11; Lefebvre 1991:38-39). Visionen över Container By är därmed ett försök till att 
forma händelserna som sker i rummet så de passar in i kommunens ramverk istället 
för att en “riktig” appropriation av rummet skall utvecklas alldeles för långt från 
tjänstemännens representationer.

Den första forskningsfrågan undersöker hur appropriationen och dominationen av 
det studerade mellanrummet kan förstås utifrån dess artefakter och aktörer. Container 
By är ett från början dominerat rum med era lager av appropriationsprocesser. 

”There was one guy here, the municipality made like a city walk, and they 
came here, so the boss from this area phoned us four hours in advance and 
said: ‘Wow, now you really need to clean up your shit.’ And we said: ‘Am I 
getting paid? Because your boss is coming, get the fuck down here and clean 
up. This is public space. Do it, it’s your job.’ So the thing is, they didn’t even 
enter. They were in the street and one guy said, I’ve never seen him before, 
but he was high, maybe it was their boss. I don’t know […] and then he said 
out loud this is his words, and you can uote him: ‘I want a steady ow of  
ordinary people.’ […] I really felt o ended (Informant 3 ontainer By 201 ).”

SAMMANFATTNING
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Appropriationen i Container By är både social och fysisk och syftar till att brukarna 
utför sina alternativa vardagliga aktiviteter och sin konstnärspraktik. Appropriationen 
skulle kunna bli “riktig” enligt Lefebvres mått, men hålls tillbaka av Köpenhamns 
kommun som delvis dominerar rummet. Det nns dock önskningar från både 
Köpenhamns kommun och brukarna om att appropriationen skall frigöras från 
kommunens ramar.

Den andra frågan behandlar hur samspelet mellan delarna i Lefebvres rumsliga triad 
ter sig i Container By. Brukarnas val av mellanrummet är påverkat av det levda rummet 
genom det uttänkta rummet. Det uttänkta rummet försökte skapa ett ”tomt” rum 
i staden som skulle vara osynligt för dess invånare som en produkt av planeringen. 
Ett rum som existerar enbart på grund av att det utgör en bu ert on till högbanan. 
Samtidigt är det just rummets karaktär som gör att brukarna känner ett stort mått 
av frihet där. Det osynliga och “tomma” är tillåtande och inbjuder till appropriation. 
Det nns dock tecken på att brukarna inte valt rummet själva utan snarare förpassats 
dit på grund av ekonomiska och sociala faktorer. De olika rummen i triaden står 
också i kon ikt med varandra. Det är bara vissa delar av appropriationen som passar 
in i kommunens uttänkta rum, vilket i sin tur påverkar brukarnas upplevda rum och 
därmed också det levda rummet.

Den sista frågan behandlar framtidsföreställningar och om appropriationsprocessen 
skulle kunna bli en del av platsens framtida utveckling. Det nns skilda 
framtidsföreställningar hos brukarna och tjänstemännen men alla informanter 
har en samstämmig bild av att projektet på något sätt kan fortlöpa. Visionen från 

obe beskriver dock en annan bild av framtiden där platsen blir till ett cykelstråk 
med kreativa inslag. Huruvida appropriationsprocessen kan bli en del av platsens 
framtida utveckling nns det motsatta tecken på. Om brukarna lyckas inkludera 
boende i området skulle projektet i sin form kunna fortsätta. Om obes vision 
förverkligas fungerar istället Container By endast som platsmarknadsföring med följd 
att appropriationen och dess brukare förr eller senare tvingas bort samtidigt som 
dominationen av rummet förstärks.
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För att förstå rumsproduktionen i Container By krävs en undersökning av dess sociala 
och fysiska dimension. Utifrån det studerade fallet kan appropriationsprocessen i 
Container By förstås som ett från början dominerat rum som approprierats i era lager 
av olika brukare. Den nuvarande appropriationen är utbredd både socialt och fysiskt 
eftersom både användningen av rummet och den fysiska miljön förändrats. 

Appropriationsprocessen kan också beskrivas som “svag” till skillnad från “riktig”. 
Detta beror på att brukarna för närvarande endast kan appropriera rummet 
temporärt, vilket innebär en tillfällig uppbrytning av dominationen. Kommunens 
inblandning i projektet påverkar också appropriationen och håller tillbaka den 
genom applicering av regler och begränsningar på projektet. Därmed domineras 
appropriationen av kommunen och en “riktig” appropriation är således inte aktuell 
i dagsläget. 

Rumsperspektiven skiljer sig mellan olika grupper men gemensamt för dem alla är 
ett ambivalent förhållande. Vissa tjänstemän ser på rummet som delvis “tomt” och 
redo att exploateras, vilket även kopplar an till en fysisk syn på rum. Brukarna har 
en social syn på rummet och uppskattar istället friheten som upplevs där. Det kan ses 
som en av orsakerna till att de brukar rummet samtidigt som det även går att skönja 
andra orsaker till valet av rum. Det handlar också om att brukarna, på grund av 
ekonomiska och sociala faktorer, känner sig exkluderade från övriga o entliga rum i 
staden. Brukarna förpassas till mellanrummet eftersom att det ännu inte är åtråvärt 
för andra invånare och ofta förbises av tjänstemännens uttänkta rum. 

Appropriationsprocessen påverkar tjänstemännens levda rum som i sin tur får upp 
ögonen för mellanrummets framtidspotential som bland annat visar sig i obes 
vision för Container By. Det nns visserligen plats för kreativa aktiviteter i visionen, 
men det uttänkta rummet i visionen står i kon ikt mot brukarnas levda och upplevda 
rum och kan istället förklaras som platsmarknadsföring. 
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Det nns skilda åsikter om Container By:s framtid som bland annat påverkas av den 
godkända visionen för platsen. Flera informanter anser att visionen skulle kunna 
kombineras med Container By, men tar samtidigt avstånd från visionen. Visionen kan 
därmed anses påverka informanternas levda rum. Samtidigt har era informanter 
egna framtidsföreställningar som liknar dagens Container By och ser också sig själva 
som en del av framtiden. Det eftersträvas dock en annan struktur i framtiden med 
mindre inblandning från kommunen och mer frihet. 

Det nns också motstående intressen mellan kommunen och brukare som försvårar 
en fortsatt appropriation. Om Container By ska fortgå i framtiden med mindre 
inblandning från kommunen och mer handlingsfrihet skulle en “riktig” appropriation 
av rummet kunna nås. Samtidigt existerar obes vision som tyder på att framtiden 
kommer ta en helt annan riktning med en förmodad ytt av brukarna.
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1. BACKGROUND

1.1 Would you like to describe yourself ? (occupation and so on)

1.2 Do you know why the municipality approved this project?

1.3 What do you think about Container By?

2. RELATIONSHIP

2.1 How does the relationship with Container By look like?

2.2 How does the communication with Container By work in practice?

2.3 Does the opinion of  the project di er between Container By and the municipality? 
How?

2.4 Have there been any discussions of Container By in the municipality?

3. BOTTOM – UP PROJECTS

3.1 What’s the general opinion of  citi en-driven bottom-up projects within the 
municipality?

3.2 Do you think these kinds of  projects are including or excluding?

4. FUTURE

4.1 What are your opinions on the temporary status of  Container By?

4.2 How would you like to see the space where Container By is located to evolve in the 

INTERVJU: TJÄNSTEMÄN, 
KÖPENHAMNS KOMMUN
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future?

4.3 ould you tell me a bit about the idea of  the bicycle lane?

4.4 What´s your opinion of  the bicycle lane?

4.5 Do you think it would be possible to combine the bicycle lane with Container By?

4.  How / Why like this /Why not?
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1. BACKGROUND

1.1 Would you like to introduce yourself ? (occupation and so on)

1.2 Which building do you belong to?

1.3 What is happening in that building?

1.4 What is your role in Container By?

1.5 When you’re in Container By, what kind of  activities are you usually engaged in?

1.  For what reasons did you start to engage in this project?

1.  What is your opinion on Container By?

2. PLACE

2.1 Why did you choose this place?

2.2 What is special about this kind of  place?

3. MUNICIPALITY

3.1 How does your relationship with the municipality look like?

3.2 What is your opinion on the communication with the municipality?

3.3 Are there di erences in opinion between the municipality and you, regarding the 
project? How?

INTERVJU: BRUKARE, 
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3.4 Does the municipality limit the project in a way?

4. FUTURE

4.1 What’s your opinion on the temporary status of  Container By?

4.2 How would you like Container By to evolve in the future?

4.3 How would you like this space to evolve in the future?

5. BICYCLE LANE

5.1 Have your heard about the idea of  constructing a bicycle lane through this area? 
(Show the vision if  possible)

5.2 What are your opinion of  that idea?

5.3 Do you think it would be possible to combine the bicycle lane with Container By?


