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Svensk titel 
Diffusa rum i stadslandskapet – En fallstudie i Tomelilla tätort.  
 
 
 
English title 
Diffuse rooms in the citylandscape – A case study in Tomelilla town.  
 
 
 
Sammanfattning  
Uppsatsen behandlar diffusa rum i Tomelilla tätort. Diffusa rum finner man överallt som 
enklaver mellan byggnader eller i det väl definierade urbana landskapet. De är vanligtvis 
belägna på områden som har blivit över efter planeringar av projekt eller bara i tomma 
utrymmen och utan en specifik funktion. 
 
Vår bakgrundsstudie är baserad på tidigare studier inom ämnet som har visat att diffusa rum 
har en mängd olika värden. Värdena beror på sättet människor vill markera dessa diffusa rum 
i staden som ger oss olika värden som självorganisation, spontanitet, kreativitet eller bara en 
enkel och tillfällig användning. Diffusa rum är vanligtvis förknippade med negativa sociala 
aktiviteter och är i kontrast mot många offentliga rum som innehåller regler och kontroll. 
Däremot sidan är diffusa rum öppna för olika typer av sociala grupper utan regler, 
begränsningar och kan fungera som alternativ till offentliga rummet. 
 
Det har utförts observationer i Tomelilla tätort där observationerna hjälper oss att förstå vilka 
värden diffusa rummen har för invånarna. Generellt sett under sex dagars observationer, två i 
januari, två i mars och ytterligare två dagar i april kom vi fram till att kommunikations -och 
rekreationsvärden är de dominerande värdena för dessa diffusa rum. Samt att rummen främst 
används av aktörer som passerar förbi på olika sätt.  



	 3	

 
Abstract 
The essay deals with diffuse spaces in Tomelilla town center. Diffuse spaces are found 
everywhere as enclaves between buildings or in the well-defined urban landscape. They are 
usually located in areas that have been over after planning projects or in empty spaces and 
without a specific function. 
 
Our background study is based on previous studies on the subject that have shown that diffuse 
spaces have a variety of values. The values depend on the way people want to mark these 
diffuse spaces in the city that give us different definitions such as self-organization, 
spontaneity, creativity or just a simple and temporary use. Diffuse spaces are usually 
associated with negative social activities and are in contrast to many public spaces that 
contain rules and controls. On the other hand, diffuse spaces are open to different types of 
social groups without rules, limitations and can serve as an alternative to public space. 
 
Observations have been performed in Tomelilla town center where the observations help us 
understand the values diffuse rooms have for the residents. Generally speaking during sex-day 
observations, two in January, two in March and another two days in April, we discovered that 
communication and recreation values are the dominant values for these diffuse spaces. Also 
that these diffuse rooms firstly are used as passages in different ways.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord/Keywords 
Diffusa rum, odefinierade rum, stadsplanering, lanskapsvetenskap, offentliga rum, stadsrum.  
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1. Inledning  
 
 
 
Vi är födda och uppväxta i städer och har redan från en ung ålder kommit i kontakt med vad 

vi kallar diffusa rum i staden. Begreppet diffusa platser förklaras oftast som identitetslösa 

rum. Dessa baksidor av staden fungerade många gånger som lekplatser när vi var barn eller 

som plats för olika aktiviteter som unga och som vuxna för olika typer av loppmarknader. Där 

fanns möjligheten att njuta av sina intressen utan att bli avbruten som man oftast kunde bli i 

det definierade rummet i staden. Intresset för planering och landskapsarkitektur har lett oss till 

att reflektera över stadens olika delar samt hur vi människor påverkas av dem och vi valde 

därför att fördjupa oss i ämnet diffusa rum. 

 

Svensk stadsplanering har fått inspiration från olika perioder i historien, i dagens samhälle 

finner vi inslag från olika tidsperioder såsom medeltidsstad, renässans, industrialismen, 

modernism/funktionalismen med mera (Ahlberg 2012, ss.45-7; Åström 1993, ss.9-29). 

Städerna är inte statisk utan har utvecklats och förändras från medeltiden fram till idag. Under 

medeltiden hade städerna oregelbundna gatumönster. Det var först under stormaktstiden som 

stadsplaneringen började regleras och städerna började få den rätvinkliga turnätsplanen. 

(Björk & Reppen 2000, s. 16; Ahlberg 2012, s.25; Åström 1993, s.18).   

 

I mitten av 1800-talet kom industrialismen till Sverige vilket ledde till att städerna snabbt 

ökade i storlek i takt med att nya industrier växte fram och järnvägsnätet tog form. En 

konsekvens av att städerna ökade i storlek var att gatorna fick olika bredd och karaktär. Det 

var exempelvis inte ovanligt med trädplanterade esplanader. De tidigare små 

stationssamhällen ökade även i storlek och utvecklades till egna små samhällen. Staden 

förtätades och husen började att bli allt högre (Åström 1993, ss. 30-33;  Ahlberg 2012, ss.  

173-174). 

 

Under 1930-talet gjorde funktionalismen sin entré i stadsbyggnadstraditionen vilket medförde 

en stor förändring. Under den perioden brukade man använda tre ord - sol, ljus och luft. Med 

dessa tre ord kom en stor revolt mot rutnätplanernas stereotypiska kvarter med mörka och 

trånga gårdar, istället skapades luftiga kvarter som ansågs vara bättre för människan. Det 

tillkom nya kvarter med parallellställda smala lamellhus med strategiska placeringar för att få 
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maximalt ljusinsläpp. Många nya stadsdelar började byggas upp utanför staden i en öppen 

funktionalistiskt stadsplan (Åström 1993, ss. 39-47; Ahlberg 2012 ss. 179-180). 

 

De diffusa rummen i staden har ofta uppkommit i mellanrummen i det idealistiskt planerade 

rummet (Sola-Morales 1995; Cupers & Miessen 2002). De diffusa rummen blir oftast 

bortglömda under en lång period innan någon planering görs för dem. Först då anses rummen 

ha en benämning av stadsplanerarna över huvud taget för att sedan slutligen bli någonting 

som fyller en funktion i det offentliga rummet (Saltzman 2009; Edensor 2005). Till exempel 

kan en parkeringsplats i anslutning till en arbetsplats användas genom att de anställda 

parkerar sina fordon där. Majoriteten av användarna kommer från det anslutande företaget 

under dagen. Men samma parkeringsplats är utan funktion på kvällen och kan då sägas vara 

ett diffust rum som kan användas av ungdomar som kör sina mopeder eller umgås med 

varandra (Nielsen 2001). Ett annat exempel kan vara ett torg som används för passage från en 

punkt till en annan under stora delar av dygnet men där det samtidigt kan utföras tillfälliga 

aktiviteter som till exempel festivaler (Saltzman 2009). Enligt Saltzman (2009) är de diffusa 

rummen i staden många gånger associerade med ”stökiga platser” där olika aktörer utför 

träning, kulturella aktiviteter som inte passar in på det väl definierade rummet eller helt enkelt 

en plats för personer som drar sig dit för att få vara ifred (Saltzman 2009).  

 

Det finns många definitioner på vad ett diffust rum är och hur de används, där faktorer som 

tid och klimat spelar roll. I Skandinavien har vi en mer säsongsbaserad användning av 

rummen jämfört med andra delar av världen. Detta betyder att vi har en ”tvåsäsongskultur” 

där väderförhållanden styr vår användning av både de definierade och de diffusa rummen. Det 

skiljer sig till exempel många gånger mellan mikroklimatet i staden och det öppna landskapet 

genom att klimatet i den tätbebyggda staden är varmare än landskapet som har större 

obebyggda ytor (Gehl, Gemzøe, Kirknaes & Sternhagen 2006).Skillnaden mellan staden och 

utkanten är att den artificiella uppvärmningen i staden gör den centrala delen varmare än 

utkanten av staden och ännu kallare i det öppna landskapet. Enligt Gehl et al (2006) ökar 

antalet fotgängare med 92% under en vanlig dag under sommaren jämfört med en vanlig dag 

under vintern. 
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1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som bidrar till att definiera vad diffusa 

rum i stadsbebyggelse innebär, varför de uppkommer i staden samt dess värden för olika 

aktörer. Studien har den skånska tätorten Tomelilla som fallstudie eftersom tidigare forskning 

domineras av studier från större städer.  

 
 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur används dessa diffusa rum av invånarna i Tomelilla tätort?  

 

2. Vilka värden har de diffusa rummen för stadens invånare? 

 

 

2 Teoretisk ram  
 

Det finns många olika sätt att definiera diffusa rum och definitionerna beror på författarens 

eller forskarens synvinkel och/eller hur diffusa rum ser ut för dem. Det finns i dag en mängd 

benämningar för de diffusa rummen även om man oftast talar om samma utrymmen. Gil M. 

Doron förklarar att diffusa rum har en historisk anknytning till andra världskriget. Enligt 

Doron är begreppet diffusa rum, inom planering och arkitektur en begrepp över uppkomsten 

av oväntade ytor mellan det bebyggda landskapet (Doron 2010). Nedan sammanställs olika 

benämningar och tolkningar av diffusa rum såsom: Terrain vague, post-it-city, non-place , 

dead zones, överskottslandskap, marginal, enklav och permanenta provisorium (Solá-Morales 

1995, La Varra 2000, Nielsen 2001, Cuper & Miessen 2002, Augé 1995, Saltzman 2009, & 

Olshammar 2003). 

 
2.1 Olika definitioner av diffusa rum 
 
Det finns många olika definitioner och tolkningar av samma ytor beroende på vem det är som 

beskriver dem. Ignasi de Sola-Morales är en spansk professor i arkitektur som har skrivit om 

Terrain Vague i Anyplace (1995). Sola-Morales (1995) beskriver i sin artikel om hur 

fotografier kan ge falska illusioner av landskapet och exemplifierar detta genom ett flertal 
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bildanalyser över Alexanderplats i Berlin efter andra världskriget. Genom sina analyser kom 

Solá-Molares fram till att fotomotage ger falska illusioner av denna moderna staden och 

modernismen. Detta då de enbart visar upp en fantastisk och perfekt bild, medan det alltid 

finns diffusa rum insprängda i de offentliga rum. Solá-Morales använder uttrycket  “Terrain 

Vague” som en beskrivning på dessa diffusa ytor i staden. Enligt Solá-Morales (1995) är det 

svårt att hitta en rätt eller bra översättning till ordet vague på engelska. Han använder två 

latinska rötter där den första är vacus som leder till “vacant,” men som på svenska betyder 

”oklar”, ”obestämd” eller ”svävande”. Andra roten till definitionen terrain betyder ”terräng”, 

”område” eller ”yta” (Solá-Morales 1995, ss. 26-27). 

 

Giovanni La Varra är en italiensk arkitekt och professor som framför sina kritiska åsikter mot 

det traditionella offentliga rummet i Europa. Han använder begreppet ”Post-it-city” när han 

skriver om begreppet diffusa rum i boken Mutations (2000). I sin artikel Post-it city kritiserar 

La Varra utformningen av den moderna offentliga miljön i Europa. Han påpekar att ju mer 

formaliserade, kostsamma och sofistikerade offentliga ytor är, ju mindre plats finns det för 

spontana och äkta ytor.La Varra beskriver hur hans intresse för diffusa rum väcktes när han 

såg hur landskapsplanerare och arkitekter behandlade dessa ytor. Enligt La Varra är diffusa 

rum oftast ett oönskat ämne inom stadsplanerings - och arkitektvärlden. Han lyfter fram 

diffusa rum som begreppet “Post-it City”. Han förklarar att diffusa rum många gånger är 

områden eller ytor som ligger i anslutning till de typiska offentliga rummen men som glöms 

bort i stadsplanering (La Varra 2000, ss. 427-431). 

 

Tom Nielsen, en dansk arkitekt och är författare till boken Formlös som behandlar diffusa 

rum. Han använder begreppet ”överskottslandskap” (Overskuldslandskaber) för diffusa rum. 

Med detta menar han ytor som blivit över när man planerat staden. Nielsen konstaterar att 

dessa rum många gånger sparats kring infrastruktur för att senare användas i samband med 

andra byggprojekt. Nielsen använder begreppen frontstage (framsida) och backstage (baksida) 

där han menar att det planerade rummet är frontstage och backstage är det diffusa rummet 

(Nielsen 2001, s. 81). Inför sin undersökning har Nielsen följt studier av konstnären Robert 

Smithson och arkitekterna Robert Venturi och Denise Scott Brown. De har undersökt 

delstater i USA under 1970-talet med särskild fokus på stadens fram-och baksidor. Under 90-

talet hade planerarna idéer och tankar om att stadskärnan var tillräcklig som stadens framsida. 

Den holländska arkitekten Rem Koolhaas var den första som belyste diffusa rum som ett 
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problem, eftersom hans mål var att alla delarna av staden skulle vara dess framsida, inklusive 

de diffusa rummen (Nielsen 2001).  

 

Kenny Cupers och Markus Miessen är två arkitekter som har intresse för olika utrymmen i 

staden, de har skrivit boken Spaces of uncertainty (1995). Syftet med boken var att lyfta fram 

diffusa rum som en kritik för modernismen där form kommer före användning (Cupers & 

Miessen 2002). De har studerat Berlin under flera års tid till fots eller med cykel för att hitta 

relationer till platser. ”Marginal” är begreppet som Cupers och Miessen använder för att 

definiera vad diffusa rum kan vara. Arkitekterna studerar diffusa platser i Berlin och lyfter 

fram dessa rum som kan ha olika storlekar och funktioner. Diffusa rum kan vara allt från små 

områden kring nybyggnation till stora postindustriella områden. Vidare påpekar de att dessa 

diffusa rum hamnar utanför arkitekturens historia och teori. De diffusa rummen har inga 

tydliga identiteter och funktioner (Cupers & Miessen 2002, ss. 129-135). 

 

Marc Agué är en antropolog som skrivit boken Non – places; introduction to an anthropology 

of supermodernity. Hans intresse om ”non – place” väcktes när han reagerade på det 

snabbväxande moderna samhällets utveckling “ supermodernity”, där människor får allt 

mindre förankring till platser. Som exmepel använder han en motorväg som snabbt tar oss 

från en plats till en annan eller en person som åker till ett främmande land men troligtvis 

känner igen sig på just de anonyma motorvägarna och hotellkedjorna som ser likadana ut vart 

man än befinner sig geografiskt. Han använder begreppet non-place för att förklara diffusa 

rum. Enligt Augé är den riktiga platsen full av identitet, historia och relation, därför benämner 

han dem för antropologiska platser. Augé påpekar att non-place är som ofullständiga miljöer 

utan historisk förankring och som kortvariga identitetslösa rum. Han skriver att non-place är 

rum som vi brukar röra oss igenom för att komma till det önskade rummet och exemplifierar 

dessa rum som motorvägar, trafikplats, flygplatser, tågstationer eller köpcentrum, med det 

menar han att de diffusa rummen har kommunikationsvärde. Rummen som ingen känner sig 

känslomässigt bunden till och som inte är en traditionell samlings - eller mötesplats (Augé 

1995, ss. 77- 106). 

 

Saltzman, etnolog och landskapsforskare som har intresse för landsbygden och stadens 

landskap samt relationer mellan natur och kultur skriver i boken Mellanrummets möjligheter: 

studier av föränderliga landskap 2009: 
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“Stadsmiljöer uppmärksammas ganska sällan i termer av landskap. Ordet 

landskap används betydligt oftare som landsbygdsmiljön, men någon principiell 

skillnad mellan stadens och landsbygdens landskap är svår att finna.”  

                                                                           (Saltzman 2009, s. 9 ) 

 

Saltzmans nyfikenhet på det ofärdiga och tillfälliga i landskapet; platser i förändring och 

platser som väntar på att någonting ska hända samt gränsområden där stad och landsbygd 

möts och övergår till varandra, har varit av intresse. Hon använder begreppet ”enklav” för att 

beskriva diffusa rum. Med enklav menar Saltzman ytor som blivit över efter planeringar och 

exploateringar. Vidare påpekar Saltzman att dessa enklaver hamnar utanför det geografiska 

planeringsområdet och att rummet ses som ett gränsland mellan natur och kultur, dagtid, nutid 

och framtid (Saltzman 2009, ss. 7-9).  

 

Gabriella Olshammar är en forskare inom samhällsvetenskap, hon drar paralleller av diffusa 

rum med permanenta provisorier. Dessa kan enligt Olshammar exempelvis vara gamla 

industriområden eller funktionslösa platser som väntar på en eventuell exploatering 

(Olshammar 2003, ss. 148-153).  

 
Utifrån kapitlet ovan kan vi konstatera att inte är enkelt att beskriva diffusa rum och alla dess 

benämningar från tidigare studier och planeringssammanhang. Studierna lyfter fram olika 

begrepp och definitioner men talar oftast ändå om samma utrymme. Detta för att det är svårt 

att definiera ett begrepp som passar alla diffusa rum. Men vi kan se att det finns och de har 

vissa likheter.     

 

De vanligaste definitionerna av diffusa rum är kopplade till ytor som finns på många olika 

platser, exempelvis gamla industriområden efter att de förlorat sin funktion. Dessutom kan de 

även vara asfalterade parkeringsytor omkring köpcentra, ytor mellan byggnader, motorvägar, 

tågstation eller ytor i utkant av staden som väntar på planering ( Nielsen 2001; Agué 1995; 

Cupers & Miessen 2002).  

 

Enligt Carmona, Tiesdell, Heath och Oc är det diffusa rummet ett resultat av globalisering. 

Carmona et. al. menar med globaliseringen är resultat av masskulturen som också leder till 

massproduktion, masshandel och masskonsumtion. Vidare belyser de att masskulturen även 

resulterar i en homogenisering och standardisering av kultur och platser. Där uppkommer 
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diffusa rum när människor förlorar känslor och relationer till ett område (Carmona et. al. 2010 

ss. 122-125).    

 

När intresset för ämnet upptäcktes, uppfattade vi diffusa rum som endast övergivna 

industriområden som många ungdomar dras till för att göra aktiviteter som graffiti, 

skateåkning eller helt enkelt bara dricka en öl med andra vänner. Under bakgrundsstudiens 

gång kom vi fram till att majoriteten av arkitekterna, kritikerna och forskarna hade snarlika 

uppfattningar om vad diffusa rum är och att det är bredare än vi trodde. En av författarna som 

hjälpt oss till vår definition är Marc Agué som beskriver att diffusa rum används för att röra 

oss igenom för att komma till det önskade rummet (Agué 1995). Antrolopolgen menar även 

att människan inte känner sig känslomässigt bunden till dessa diffusa rum för att de många 

gånger anses som identitetslösa. En annan inspiration är Cupers och Miessen (2002) som 

många gånger beskriver diffusa rum som rekreationsområde där det sker promenader med 

barn, hund eller en plats för graffitikonst. Det ledde oss till vår definition av det diffusa 

rummet som en plats med en ospecificerad funktion, benämning eller regler. Det kan även 

vara nära eller i anslutning till planerade rum som används dagligen.  

 
2.2 Uppkomst av diffusa rum 
 
Diffusa rum i staden uppkommer på många olika sätt samt i varierande form och storlek. 

Rummet kan vara beroende av tid ,som på en parkeringsplats vid ett köpcentrum. Parkeringen 

har sin funktion under dagen när köpcentrumet är öppet, med liv och rörelse, när det stängs 

kan parkeringen få en annan funktion där andra aktiviteter sker (La Varra 2000, ss. 429 - 432 ; 

Nielsen 2001, ss. 6-9). Parkeringsplatsen ovan är ett bra exempel på hur stadsbyggnadsidealen 

och modernismen skapar diffusa rum. Detta är också en av de vanligaste teorierna om diffusa 

rummens uppkomst (Nielsen 2001; Augé 1995; Solá-Morales 1995). 

 

Enligt Augé uppkommer diffusa rum på grund av supermodernitet som resulterar i brister på 

antropologiska ytor samt integrering av kringliggande miljö. Augé lyfter fram att modernitet 

skapar en standardiserad värld som inte passar alla människor (Augé 1995, ss. 76-79). 

 

Sola-Morales använder Alexanderplatz i Berlin för att förklara hur diffusa rum har 

uppkommit som ett resultat av modernismens planeringsideal. Han menar att Alexanderplatz 

förstördes under andra världskriget och under senare tid fått ett modernt planeringsideal som 
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gav upphov till likformade och identitetslösa platser. Enligt Sola-Morales kan staden ge en 

falsk bild genom hur den framställs (Sola-Morales 1995, ss. 120-124). 

 

Cupers och Miessen (2002) anser att diffusa rum har sitt ursprung i modernismens planering 

där form kommer före funktion. Många moderna städers monofunktionella byggnader och 

arkitektoniska element har inte kontakt med varandra genom att byggnaderna ligger 

geografiskt ifrån varandra, det leder till passager, parkeringar och diffusa rum. Vidare påpekar 

arkitekterna att dessa typer av miljöer är perfekta för att bilda diffusa rum mellan husen utan 

en form eller en tydlig funktion (Cupers & Miessen 2002, s2. 102-110)   

 

Torres skriver att diskussionen om det diffusa rummets uppkomst kom i samband med den 

industriella revolutionen under 1800-talet i Europa. Under den perioden startades många 

industrier som sedan lades ner och förblev stående och förfallna. Anledningen till detta menar 

Torres är att marken ligger olämpligt till i förhållande till stadens framtida exploateringar 

(Torres 2004, ss. 3-4). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att diffusa rum är oberoende av storlek och form. 

Enligt majoriteten av författarna ovan är de ett resultat av supermodernitet, modernitet och 

anses ofta som identitetslösa och funktionslösa. Men istället för att se det ur den synvinkeln 

vänder till exempel Giovanni La Varra på det och beskriver den nya och supermoderna som 

identitetslös. Eftersom enligt La Varra är det formaliserade och kostsamma inga äkta ytor. De 

skapas av människor för att styra andra människor.  

 

3 Det diffusa rummets värde  
 

I detta avsnittet kommer vi att diskutera vilka värden det finns för diffusa rum beroende på 

vilket brukarperspektiv man har i samhället. Vi människor använder diffusa rum på olika sätt, 

till exempel som en mötesplats eller en plats för att utöva sin hobby. Det finns många olika 

värden för det diffusa rummet, värden som idag inte ryms inom de väl organiserade och 

planerade rummen.  
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3.1Biologiska värden 
 
Mattias Qviström och Katarina Saltzman påpekar att odlingslotter och spontana trädgårdar i 

de diffusa rummen bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Qviström och Saltzman 

menar att det diffusa rummet självorganiserar sig på så sätt. De oplanerade och spontana 

gårdarna kan även fungera som en tillflyktsort för växter och djur i det urbana landskapet. 

Vidare påpekar forskarna att det är ett sätt för människor att träffas (Qviström och Saltzman 

2006, ss. 21-41). 

 

Mark Gorgolewski, June Komisar och Joe Nasr betonar att odlingar i diffusa rum är en fördel 

för dagens samhälle. Gorgolewski et. al. belyser att ”Urban agriculture” eller odling i stan har 

ett stort ekologiskt värde. Det ekologiska värdet beskriver Gorgolewski et. al. som att odlingar 

i de diffusa rummen ger ett kort avstånd mellan varor och konsumenter samt att inga 

förpackningar behövs. Vidare bidrar odlingarna i de diffusa rummen till ett bättre mikroklimat 

vilket bidrar till en mer homogen temperatur i staden, minskar markerosionen och har ett 

estetiskt värde med sina olika grönväxter (Gorgolewski et. al. 2011, ss. 11-15). 

 
  
3.2 Sociala värden 
 
Enligt Gorgolewski et. al. Är den sociala interaktivitet som sker genom odling kopplad till 

bättre matkvalitet, kanske framför allt för låginkomsttagarna i samhället. På det sättet 

motarbetar odlingarna stora samhällsskillnader och skapar även möjligheter för annars 

marginaliserade grupper att få plats i staden. Gorgolewski et. al. beskriver även hur 

odlingarna uppmuntrar folk till en bättre livsstil med träning, rekreation och även utbildning 

(Gorgolewski et. Al. 2011, ss. 11-15).  

 

Diffusa rum kan användas som en marknad där det ofta säljs begagnade varor (Saltzman 

2009). Marknaden stödjer integration och mångkulturalism där kunderna själva kan förhandla 

med säljarna. Dessa typer av handel kan attrahera en mångkulturell kundgrupp och på så sätt 

bidrar det till integration (Petersson 2009). 
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3.3 Fria värden och oönskade aktiviteter 
 
Cupers och Miessen (2002) betonar att diffusa rummet är en öppen och fri yta är för alla som 

vill använda det (Cupers & Miessen 2002 s. 176). Nielsen beskriver att diffusa rum är öppna 

för människor som inte behöver tänka på sin etik och rutiner. Människor behöver inte följa 

förutbestämda regler eller mönster utan här ges det ett större individuellt utrymme. Vidare 

betonar han att aktörer i det diffusa rummet inte behöver kämpa för eller emot beteenden 

(Nielsen 200, ss.101-104). Sola-Morales fortsätter på samma spår när hon skriver att det 

saknas styrmedel eller koder i det diffusa rummet vilket gör att det är helt fritt ( Sola-Morales 

1995). 

  

Det diffusa rummet är enligt Cupers och Miessen (2002) en typ av vardagslandskap i staden. 

De belyser att dessa diffusa ytor inte har samma funktion som den vanliga urbana ytan. De 

konstaterar efter sina studier i Berlin att diffusa rum kan vara en plats för många olika 

aktiviteter. Aktiviteterna kan vara fria att utföra under en bestämd tid eller hur länge de 

önskar. Dessutom är många av dessa platser ofta förbundna med kriminalitet eller raves, 

droger och även prostitution trots att de är olagliga (Cupers & Miessen 2002 ss. 92-122). 

  

Torres för liknande resonemang där hon pekar på att aktiviteterna kan pågå under en viss 

period med hög intensitet som lämnar spår efter sig. Vidare påpekar hon att det diffusa 

rummets flexibilitet och temporära aktivitet gör att man kan få en annan förståelse av rummet 

själv (Torres 2004). 

 
3.4 Historiska värden 
 
Enligt Saltzman har en stor delar av de diffusa rummen ett högt kulturhistorisk värde för det 

äldre stadslandskapet och för hembygdsföreningen. Saltzman betonar att det finns emotionella 

värden kopplade till minnen vilka bevaras genom de diffusa rummen. De ger varje individ en 

möjlighet att blicka tillbaka på deras uppväxtmiljö och reflektera över hur miljön förändrats 

över tiden. (Saltzman 2009, ss. 45-47). 

 
3.5 Ekonomiska värden 
 
Enligt Gorgolewski et. al. har odlingar i diffusa rum ett ekonomiskt värde då de bidrar till den 

lokala ekonomin som i sin tur kan bidra till en liten inkomstkälla för många människor. 

Därför menar de att odlingar i diffusa rum kan ge arbetsmöjligheter för människor som 
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kanske annars hamnat långt från den reguljära arbetsmarknaden (Gorgolewski et. al. 2011, ss. 

11-15). 

 

Francisca Insulza beskriver i sin artikel  Invisible Factories hur diffusa rum kan användas till 

illegala fabriker i exempelvis en källare eller på andra undanskymda platser. På det sättet 

bidrar det diffusa rummet till att öka det ekonomiska värdet. Även om dessa fabriker i sig 

bidrar till en exploatering av utsatta grupper i samhället (Insulza 2000, s. 389). 

 
3.6 Kreativitet 
 
Cupers och Miessen (2002) nämner att det offentliga rummet inte ger möjligheter för 

kreativitet. De beskriver att det finns fler möjligheter för kreativitet i det diffusa rummet då 

det är fritt och oreglerat (Cupers & Miessen 2002, s. 78). De betonar även att promenader 

eller andra aktiviteter som att cykla igenom eller förbi diffusa rum kan resultera att rummen 

får ett rekreationsvärde där människor väljer dessa rum för att koppla av, återhämta krafter 

eller helt enkelt vara i en mindre krävande miljö (Cupers & Miessen 2002, s. 202). Här finns 

frihet och ingen kontroll varför många som vill slippa det omgivande samhällets krav och 

regler dras till de diffusa rummen. I kontrast till det offentliga rummet är diffusa rum en plats 

för människor som inte känner sig hemma i det väl systematiserade rummet. 

 

”The idea that appropriation of territory is part of human instincts is clear” (Torres 2004, s. 7).  

Enligt Torres är det lättare för annorlunda tillämpningar i det diffusa rummet. Det kan ske 

många olika aktiviteter i rummet som inte behöver bidra till någon fysisk förändring av 

rummet. Marie Larsson beskriver att kreativitet är en typ av egenskap som finns hos alla 

människors inre. Vidare påpekar Larsson (2009) att utvecklingen av det offentliga rummet 

kan avgränsa kreativiteten då allt mer blir privatiserat vilket gör det allt svårare att visa sin 

kreativa sida (Larsson 2009, ss. 164-167). Av den anledningen är det kanske inte konstigt att 

allt fler forskare påpekar att diffusa rummet är en plats som bidrar till kreativitet och 

spontanitet (Cupers & Miessen 2002; Saltzman 2009; Nielsen 2001). 

 

 
3.7 Självorganiserande och säkerhet 
 

Cupers och Miessen (2002) ger många exempel på diffusa rum i Berlin. De observerar många 

diffusa rum innan självorganisering sker i rummet. Enligt dem vill människor ta avstånd från 
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det diffusa rummet eller använda som passage från en punkt till en annan utan att ha en känsla 

kopplad till platsen. Vidare påpekar de att många av dessa platser bildar eller ger en känsla av 

osäkerhet hos olika människor. Dessutom beskriver Cuper och Miessen (2002) att det sker 

förändringar i samband med det diffusa rummets självorganisering som leder till att det 

diffusa rummet attraherar allt fler människor. Exempelvis nämner de ” tacheles” som var ett 

övergivet köpcentrum som sedan blev en av de mest intressanta alternativa konsthallarna i 

Berlin efter 1900-talet. Författaren belyser att alla dessa självorganiserade diffusa rum kan 

åstadkomma en säkerhet för invånarna (Cuper & Miessen 2002, ss. 86-96). 

 

Sarah Gaventa lyfter fram Somoho i Sydafrika som ett exempel på det diffusa rummets 

självorganisering. Designern beskriver att byinvånarna bestämde sig för att bilda ett 

granncenter som skulle öka gemenskapen för byborna. Vidare konstaterar Gaventa att 

byinvånarna började jobba tillsammans med projektet som sedan blev en mötesplats för alla 

vilket ökade säkerheten i området (Gaventa 2006, ss. 148-149). 

 

Smit et. al. beskriver att odling i staden ger trygghet samt är ett sätt för självorganisering 

vilket ger säkerhet i det diffusa rummet. Invånarna får kontakt med varandra på gatan samt 

skapar en social rörelse från en odlingslott till en annan. Vidare påpekar de att denna typen av 

rörelse även ger säkerhet mellan människor eftersom aktiviteterna sker utomhus (Smit et. Al. 

1996, ss.165-167).  

 
 
3.8 Identitetsskapande för barn och ungdomar 
 
Med hjälp av vår litteratur uppfattar vi det som att det diffusa rummet är en viktig del för 

barnens och ungdomarnas identitetsutveckling. Till exempel använder ungdomar ofta diffusa 

rum för att skapa sina egna identiteter (Lieberg 1992, Cupers & Miessen 2002, Kylin 2004).  

 

Enligt Cupers och Miessen (2002) är diffusa rum i staden platser som ger möjligheter för 

många alternativa och intressanta lekplatser än de planerade lekplatserna. Barn har 

möjligheten att upptäckta nya kreativa lekar när de får ta del av det diffusa rummets frihet 

(Cupers & Miessen 2002, s. 92).  

 

Maria Kylin (2004) belyser att det diffusa rummet i större utsträckning väcker barnens 

intresse än om man jämför med planerade lekplatser eller till exempel skolgårdar. Diffusa rum 
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kan vara ett alternativ för barn att kunna vara ensamma utan att bli kontrollerade av vuxna 

runtomkring, diffusa rum kan användas som frizoner och uppmuntra till kreativitet samt till 

att utveckla sin identitet (Kylin 2004, ss. 11-12). ”Möjligheten att hitta, manipulera och själv 

konstruera i utemiljön är avgörande för i vilken utsträckning barn kan uppfatta en plats som 

sin egen” (Kylin 2004, s. 32).  

 

Thomas Wikström påpekar hur ett barn och en vuxen uppfattar det diffusa rummet. Enligt 

Wikström har barnet oftast en positiv bild med stort intresse för det diffusa rummet i 

jämförelse med en vuxen person som många gånger associerar det med en negativ klang. 

Dessutom konstaterar forskaren att många vuxna under intervjuer har uttryckt starka känslor 

och minnen knutna till när de som barn har använt diffusa rum som lekplatser (Wikström 

2007, s. 176). Saltzman beskriver samma situation från när hon intervjuat en äldre person som 

växte upp i Malmö under 1930-40 talet. Personen berättar de positiva minnena från 

äventyrliga lekar i det diffusa rummet. Personen berättar att de diffusa rummen som det 

exploaterades på och ofta var övergivna användes som en vardaglig lekplats, där fanns inga 

avskärmade områden. Man kunde oftast besöka dessa områden utan att bli kontrollerade av 

vuxna (Saltzman 2009, ss. 36-37). 

 
Mats Lieberg (1992) belyser att diffusa rum brukar vara platser för ungdomar att umgås på. 

Enligt Lieberg är det diffusa rummet en plats där ungdomar trivs mest eftersom det inte finns 

någon styrning eller kontroll från vuxenvärlden, vilket det ofta finns i den offentliga miljön. 

Han menar att den offentliga miljön är full av regler men i det diffusa rummet kan ungdomar 

använda sin fantasi, kreativitet samt skapa sitt utrymme eftersom det saknar regler och lagar 

(Lieberg 1992, ss. 80-84; 236-255). 

 

Sammanfattningsvis framställs det olika värden i diffusa rum för olika människogrupper i 

samhället. Det diffusa rummet är en plats för alla, som kan användas beroende på behov. Det 

är vanligt att platserna används som en social mötespunkt, där sker samtal, lekar, hobby eller 

vad man önskar. Detta användandet av det diffusa rummet är kopplat till spontanitet och 

kreativitet, alla aktiviteterna är obestämda (Saltzman 2009). 

Det diffusa rummets värde kommer i olika former och det beror på vilket värde och innebörd 

platsen ger. Dess värde har ett karaktärsdrag som oftast är kopplad till närliggande område 

(Saltzman 2009). Till exempel kan värdet på det diffusa rummet variera beroende på om det 
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ligger nära ett grönområde eller inte, kan det användas som ett alternativt grönområde vid 

särskilda tillfällen. Medan ett annat diffust rum som ligger i anslutning till ett gammalt 

industriområde kan vara ett alternativt rum för att spara saker i (Saltzman 2009). 

Även om det diffusa rummet kan betyda eller innebära frihet för många är det viktigt att vi 

påpekar att det kan ge en motsatt effekt för andra (Cupers & Miessen 2002). Dessutom saknar 

det diffusa rummet skötsel vilket kan göra rummet skräpigt och förfallet. Många tänker att 

denna typ av platser är otrygga och svåra att orientera sig i. 

Olika aktiviteter i det diffusa rummet ger möjlighet till självorganisering som är ett sätt att 

öka säkerhet. Det kan skapa en plats för mer demokratiska eller i alla fall alternativa livsstilar 

där det omgivande samhällets jakt på status och pengar blir mindre viktiga. Till skillnad från 

det offentliga rummet är det tydligt att diffusa rum är en plats med obestämda aktiviteter som 

har förmågan att rymma det okända. Diffusa rum är en viktig plats för barn och ungdomar 

eftersom det ger känslan av frihet som leder till att barn kan utveckla och uppmuntra sin 

kreativitet. Oftast brukar de hitta den känslan av självständighet i det diffusa rummet. Ytorna 

är viktiga för många ungdomar på grund av att platserna är en typ av frizon. Dessutom äger 

diffusa rum inga eller få sociala regler och bär inga symboler som visar hur man måste bete 

sig (Saltzman 2002). 

 

4 Jämförelse mellan diffusa och offentliga rum 
 
Kapitlet behandlar en jämförelse mellan det diffusa - och offentliga rummet för att skapa en 

förståelse av olika faktorer om varför människor försöker dra sig till det diffusa rummet samt 

i många fall ta avstånd från den offentliga miljön. 

 
4.1 Jämförelserna  
 
Enligt Ali Madanipour (2003) är exkludering av offentliga rum inte ett nytt fenomen eller 

koncept. Madanipour påpekar det offentliga rummets exkludering sträcker sig långt tillbaka, 

till det antika Grekland som på den tid kallades Agora. Agora var under antiken en plats för 

olika ceremonier, politiska och kulturella aktivitet samt plats för utbyten och handel. 

Madanipour betonar att Agora vara en avgörande del av livet i staden samt ett centrum i 

samhället. Dessutom hänvisar Madanipour att Agora fungerade som en mötesplats, platsen för 
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den politiska aktivitet som kunde upprätthålla den grekiska demokratin där alla inte var 

välkomna. I Agora var slavar och kvinnor inte då de inte hade någon rösträtt och därmed plats 

i det offentliga rummet (Madanipour 2003, ss. 194-202). 

 
Cupers och Miessen (2002) påpekar att det offentliga rummets värde är helt baserad på 

ekonomiska intressen. Arkitekterna skriver att det offentliga rummet har förlorat sin karaktär 

eftersom dess kommunikativa funktion minskar när värdet istället är kopplat till olika typer av 

varor och service. De menar att privatiseringen och handel har tagit över i form av caféer, 

butiker, biografer och köpcentrum (Cupers & Miessen 2002, s.17). 

 

Tom Nielsen betonar att det offentliga rummet på liknande sätt har förändrats över tid. Han 

menar att offentliga som ytor förr var platser för kommunikation och i dag blivit allt mer 

kommersialiserade. Vidare menar Nielsen att livet i det offentliga rummet är kopplat till olika 

dominanta varor och serviceinrättningar som inte ger möjlighet för människor att umgås i 

samma utsträckning som förut. Det offentliga rummet erhåller olika typer sociala regler som 

alla måste följa. Nielsen belyser att dagens offentliga rum skapar en likformig användare och 

det är lätt att stänga ut de som inte passar in på grund av olika skäl (Nielsen 2001, s. 102). 

  

Katarina Saltzman (2009) understryker att det diffusa rummet oftast är en samlingsplats för 

människor som inte trivs eller känner sig välkomna i det offentliga rummet. Forskaren menar 

att det finns regler att följa från myndigheter och/eller andra människor i det offentliga 

rummet. Det gör att människor från olika subkulturer eller exempelvis hemlösa tar avstånd 

från detta(Saltzman 2009, s. 36). 

  

På liknande sätt belyser Joanna Torres att det diffusa rummet kan vara ett alternativ för de 

människor som inte passar in i det offentliga rummet. Det diffusa rummet ger möjlighet till 

många olika aktiviteter som inte tillåts i det offentliga rummet. Vidare påpekar Torres att 

diffusa rum är öppna ytor, vilket innebär att man kan finna den friheten som många gånger 

anser sig saknas i det offentliga rummet (Torres 2004, s. 4). 

  

Enligt Carmona et. al. har exkluderingen från det offentliga rummet oftast en koppling till 

kommersialisering, ekonomi och status. De menar att exkludering är vanligt förekommande 

för de människor som inte bidrar till den ekonomiska tillväxten. Det vill säga att de med låg 
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eller ingen inkomst inte anses vara välkomna. Dessutom belyser Carmona et. al. (2010, s. 

154-156) att även klädkoder kan exkludera människor från det offentliga rummet.  

 
Mycket av vår litteratur förklarar det offentliga rummet förändring med att det gått från att 

vara en plats för kommunikation till att handla om kommersialism. Kommersialisering och 

privatisering har tagit över det offentliga rummet med olika typer av service som: köpcentra, 

restauranger, caféer, biografer och butiker. Den typen av förändring leder till att aktiviteterna i 

det offentliga rummet minskar i variation till en lägre nivå och alla aktivitet är riktade till 

konsumtion i stället för ett mångfunktionellt offentlig rum (Cuppers & Miessen 2002 s. 17; 

Nielsen 2001, s. 102). Det diffusa rummet intar här en särställning och blir en samlingsplats 

för de människor som inte känner sig välkomna i det offentliga rummet (Saltzman 2009, s. 

36). 

 

” The margin is not considered as public space itself, but its activities claim it. The border 

between the inside and the outside is continually questioned: public space and margin are not 

opposites but counterpoints in a dynamic process. Public space cannot exist without its 

margin, incessantly questioning it. The margins are possible public spaces” (Cupers & 

Miessen 2002, s. 143) 

 

Med det menar Cupers och Miessen (2002) att den offentliga miljön inte kan existera utan det 

diffusa rummet de de båda rummen kompletterar varandra. Teorin kan även kopplas till 

människan där en del är i behov av offentliga rum och det förutsägbara medan andra behöver 

vara fria från dessa regler och lagar och utveckla sin kreativitet.  

 
 

5 Metod och material 
 
För att hitta litteratur som är lämplig för vår uppsats har vi inledningsvis utgått från tidigare 

uppsatser inom ämnet och deras referenslistor. Eftersom Tom Nielsens litteratur har varit 

tongivande i tidigare studier inom ämnet valde vi att basera en del av studien utifrån boken 

Formlös (2001). Den används främst för att definiera innebörden av diffusa rum samt hur 

planerare definierar dessa rum. De övriga källorna vi använder oss av under uppsatsen är 

Saltzman (2009) som bland annat riktat en kritik mot arkitekter. Cupers och Miessen (2002) 

används också för att skapa en beskrivning av rummets karaktär. För att definiera begreppet 
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diffusa rum har även Solá-Morales (1995) används och som en bakgrund för uppsatsen 

använder vi boken Stadsplanering i Sverige, skriven av Kell Åström (1993). Även Jan Gehls 

studier som han beskrev under  2009 och tidigare observationer har varit till hjälp för att hitta 

den bästa metoden för våra observationer.  

 

En del av vår litteratur har inte diskuterats under diskussionskapitlet och inte har varit aktuellt 

för våra resultat, men som har hjälpt oss att förstå och reflektera bättre över ämnet. Det har 

dock varit till stor hjälp för att öka vår förståelse av vad diffusa rum är och vilka värden de 

kan ha.   

 

 

För att besvara frågeställningarna använde vi en fallstudie som baseras på en kvalitativ ansats 

vilket innebär en intensiv och detaljerad studie av en specifik plats. Den bygger på en teori 

från tidigare forskning (Bryman 2011, s. 74) där man observerar ett område utan att störa dess 

naturliga ordning. För att observationen ska ske med mindre skevhet är det enligt Bryman 

(2011), viktigt att observationen sker vid olika slumpmässiga tidpunkter. Valet av plats, 

Tomelilla tätort, bestämdes då vi mailade till kommuner i Skåne och fick svar från Ulrika 

Ljung som är planerings och - exploateringschef i Tomelilla kommun.  

 

Vi har efter samråd med Ulrika Ljung avgränsat vår studie till de rum som inte har någon 

benämning på någon karta över tätorten. Vi har undersökt sju områden som vi anser vara 

tydliga rum som inte är definierade (se beskrivning av områdena 1-7, ss. 24-25). Vi har även 

valt bort ett område vid ett bostadsområde på grund av att exploatering sker inom kort. 

(Detaljplan 2025). 

 

Observationerna av de sju områdena har skett från två olika observationsplatser (se figur 1) 

som är utvalda eftersom de platserna anses vara minst störande för aktörerna i rörelse. Den 

utvalda observationsplatsen för områdena 1-3 passar bäst eftersom den är på lagom avstånd 

från de områdena men tillräckligt nära för att möjliggöra observationer, detsamma gäller för 

observationsplatsen för områdena 4-7. Vi observerade områdena 1-3 från en plats, där varje 

område observerades i en tidsintervall på 20 min och detsamma gäller för områdena 4-7. 

Observationen ägde rum under två vardagar i januari och två vardagar i mars med två 

tidpunkter för varje observationsdag. Vi valde att göra observationen under flera perioder 
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eftersom vi i Skandinavien har en så kallad ”tvåsäsongskultur” och som förklarat i 

teorikapitlet, kan det påverka användandet av de diffusa rummen. I observationsschemat (se 

figur 2) finns det även en fördelning mellan kön eftersom det enligt Lieberg, Laval och 

Åkerblom (2010) finns skillnader på hur människor rör sig i staden beroende på kön och 

ålder. Vi valde bort ålder eftersom vår observation inte är i samband med intervjuer och att vi 

därmed inte kan bestämma åldern på aktörerna. Det är även viktigt att vara källkritisk och ha i 

åtanke att den teori som observationerna presenteras på är baserade på studier från olika 

delstater i USA och London. Denna del av forskning kan därför påverka resultaten för Sverige 

då definitioner på diffusa rum kanske inte överensstämmer med andra länder som har en 

annan kultur och historia (Bryman 2011). 
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Karta över Tomelilla tätort, 2018. 

Fig. 1. Karta över Tomelilla tätort med undersökningsområdena (markerade med siffror) och 

observationsplatserna 1 (vid område 1–3 )och 2 (vid område 4–7, markerade med röda ringar). 

Kartmaterialet är hämtat från Lantmäteriet kartmaterial och vi har markerat de områden vi undersökt i 

ArcMap 10.4. 
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Fig. 2. Observationsschema för område 1-7. Vi valde att inte bestämma aktiviteter på 

förhand utan aktiviteterna nedtecknades allt eftersom observationen utfördes. Det är även 

anledningen till att resultaten inte har en kategori med ”övrigt”, alla aktiviteterna finns med  

då de ger ett värdeperspektiv.   

 

5.1 Områdesbeskrivning  
 
Kommunen ligger i sydöstra Skåne och är en del av Österlen tillsammans med Simrishamns 

kommun. År 2016 hade Tomelilla kommun cirka 13 330 invånare och hälften av dessa 

invånare bor i tätorten Tomelilla. Den blev ett stationssamhälle och knutpunkt när järnvägen 

drogs genom byn åren 1865–66. Här expanderade handel och service och bidrog till att 

människor började bosätta sig. Tomelilla kommunen genomkorsas av två riksvägar, 11 och 19 

samt järnvägen Ystad-Simrishamn (NE 2018). 
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Område 1. Asfalterat område med 2 bänkar och formade buskar som skiljer det från vägen. 

Innehar även en fontän i mitten av området.  

 

Område 2 

Område 2. Ett övergivet område från tidigare ingång till livsmedelsbutik där delar av området 

har täckts med buskar och småträd och ligger i anslutning till Coop Extra.  

Område 3 

Område 3. Tidigare bensinstation som står tomt med enbart asfalt. 

 Figur 3 och 4. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 

 

Figur 5 och 6. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 
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Område 4 

Område 4. En lång gång på västra sidan av stationen. Här har kommunen valt att täcka den 

tomma ytan med gräsmatta. 

 

Område 5 

Område 5. En längre och bredare gång på östra sidan av stationen med en kombination av 

gräsmatta och asfalt.  

 

 

Område 6 

Område 6. Området ligger bredvid tågstationen markerad med gräs och träd. I mitten av 

området står det även offentlig konst. 

 

Figur 7 och 8. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 

 

Figur 9 och 10. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 

 

Figur 11 och 12. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 
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Område 7 

Område 7. Tidigare industriområde som idag är täckt av gräs, gräset urskiljer området och 

från de närliggande vägarna.  

 
 

6 Resultat  
 
Detta kapitlet redovisar resultaten från observationsperioderna i januari och mars 2018 i 

Tomelilla tätort. Samtliga diagram innehåller de aktiviteter som skedde på eller i anslutning 

till de observerade områdena. För varje diagram beskrivs även värdet för det område vid 

tidpunkten för observationerna. Aktiviteterna som skedde i anslutning till varje område skrevs 

ner i samband med observationen. Detta för att det var omöjligt att veta på vilka sätt aktörerna  

rörde sig i området. Skillnaden mellan går förbi och går igenom är att de personer som går 

förbi använder inte i det diffusa rummet medan de som går genom använder ytan som är ett 

definierat diffust rum.  

 

Figur 13 och 14. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 

 

Figur 15 och 16. Bilden till vänster är tagen i januari månad och den till höger är tagen i april månad. 
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6.1 Observationsperiod 1 
 
 

 
Fig. 17. Aktiviteter för områdena 1–3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter i eller i anslutning till områdena under tidsintervallet. Totalt 33 aktörer 

observerades. Under observationen var det -2 grader och snö. Vind: 8 m/s.  

 

Områdena 1–3 användes av totalt 33 aktörer som utförde olika aktiviteter. Figuren visar att en 

stor del av aktiviteterna sker omkring eller på område 3 där fyra aktörer cyklar förbi, två 

aktörer går förbi med hund och arton aktörer går förbi. Område 2 domineras endast av 

fotgängare och i område 1 dominerar fotgängare som går förbi och igenom medan en aktör 

cyklar förbi.  
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Fig. 18. Aktiviteter för områdena 1–3  under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter i eller i anslutning till platsen under tidsintervallet. Totalt 28 aktörer 

observerades. Under observationen var det 0 grader och snö. Vind: 10 m/s.  
 

Under eftermiddagens observation på samma områden dominerar fortfarande aktiviteter 

omkring och på område 3. Majoriteten av aktiviteterna som dominerar är aktörer som går -

och cyklar förbi, resten av aktörerna går förbi med hund. Omkring och på område 2 finns det 

en markant skillnad mellan aktiviteterna där fem aktörer går igenom, tre aktörer cyklar förbi 

och en aktör går förbi. Majoriteten av aktörerna väljer att gå igenom samt cykla förbi medan 

på område 1 dominerar aktiviteten går förbi och endast en aktör cyklar förbi. 
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Fig.19. Aktiviteter för områdena 4–7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. På område 4 och 5 tillkommer även en ny form 

av aktivitet, aktörer som joggar förbi. Totalt 29 aktörer observerades. Under observationen var det -4 

grader och snö. Vind: 5 m/s. 

 

Under första observationen för områdena 4–7  sker få aktiviteter som går förbi med hund och 

går igenom på område 7. Aktiviteten som dominerar är går förbi. Område 6 domineras av 

aktörer som går förbi, resten går förbi med hund och cyklar förbi. För område 5 finns det en 

variation av aktiviteter som sker omkring eller på området men även här dominerar aktiviteten 

går förbi, här tillkommer det en ny aktivitet där aktörerna som observeras även joggar förbi. 

Resten av aktörerna går förbi med hund och går igenom. På område 4 går aktörer förbi, 

joggar förbi och går förbi med hund.  
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Fig. 20. Aktivitet för områdena 4–7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 11 aktörer som observerades. Under 

observationen var det -1 grad med snö och regn.  
 

 

Eftermiddagens observation på områdena 4–7 användes område 4 av aktörer som går igenom 

och går förbi. På område 5 går tre aktörer förbi och en aktör som går förbi med hund. För 

område 6 går tre aktörer förbi och på område 7 går en aktör förbi med hund. Majoriteten av 

aktiviteterna för områdena är går förbi. 
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6.2 Observationsperiod 2 
 

 
Fig.21. Aktivitet för områdena 1–3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal aktörer 

som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 32 aktörer observerades. Under observationen 

var det 1 grad och snö. Vind: 6 m/s.  

 
Majoriteten av de observerade aktörerna använde områdena som passage för att komma från 

en punkt till en annan. Som resultatet visar användes områdena 1 och 2 av aktörer som 

antingen går förbi eller går igenom. För område 3 användes omgivningen för att passera förbi 

till fots.  
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Fig.22. Aktiviteter för områdena 1-3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 31 aktörer observerades. Under 

observationen var det 1 grad och snö. Vind: 5 m/s. 

 

Omkring område 1 går aktörer förbi eller går igenom, detsamma gäller för område 2 förutom 

att en aktör även cyklar förbi det. För område 3 går aktörer förbi eller cyklar förbi.  

 

 
Fig.23. Aktivitet för områdena 4-7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal aktörer 

som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 32 aktörer observerades. Under observationen 

var det -1 grad och snö. Vind: 9 m/s. 
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Under förmiddagen utförde aktörer aktiviteter som går förbi, cyklar förbi och går förbi med 

hund på och omkring område 4. För område 5 sker det aktiviteter som går igenom, går förbi 

och går förbi med hund.  

 

 
Fig.24. Aktivitet för områdena 4-7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal aktörer 

som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 33 aktörer observerades. Under observationen 

var det -2 grader och snö. Vind: 8 m/s. 

 
Majoriteten av aktiviteten som dominerar för varje område är går förbi aktiviteten. Två 

aktörer går igenom område 4. Två aktörer går förbi med hund vid område 5. Enbart tre 

personer går förbi område 6 och aktörer går både förbi med och utan hund.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Område		4 Område		5 Område		6 Område		7

Observationsplats 2, 6 mars klockan 16.00 - 16.20

Går	förbi Går	igenom Går	förbi	med	hund



	 35	

6.3 Observationsperiod 3 
 
 

 
Fig.25.  Aktiviteter för områdena 1-3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 30 aktörer observerades. Under 

observationen var det 13 grader och sol. Vind: 9 m/s. 

 

Området används flitigt av aktörerna trots de få aktiviteter som sker omkring eller på området. 

Område 3 används som passage för de serviceplatserna som finns runt omkring området.  
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Fig. 26. Aktiviteter för område 4-8 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

personer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 82 personer observerades. Under 

observationen var det 13 grader och sol. Vind: 9 m/s. 

 

 

Fig. 27. Aktiviteter för områdena 1-3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 35 aktörer observerades. Under 

observationen var det 14 grader och sol. Vind: 7 m/s. 

 
Områdena 4-7 ligger centralt och i nära anslutning till stationen. Som synes i resultatet 

används majoriteten av områdena som passage. Det är många aktörer som väljer att gå 

igenom område 6.  
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Fig. 28. Aktiviteter för områdena 4-7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 52 aktörer observerades. Under 

observationen var det 15 grader och sol. Vind: 8 m/s. 

 

Under eftermiddagens observation för områdena 4-7 används de mest av aktörer som cyklar 

förbi. Aktörer går endast igenom områdena 4 och 6.  
 

 

6.4 Observationsperiod 4 
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Fig. 29. Aktiviteter för område 1-3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

personer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 32 personer observerades. Under 

observationen var det 16 grader och sol. Vind: 7 m/s. 

 

Aktörer väljer att gå igenom och gå förbi varje område och för område 1 och 2 är det även en 

del aktörer som cyklar förbi.  

 

 

 
Fig.30. Aktiviteter för områdena 1-3 under 20 minuter på observationsplats 1. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 34 aktörer observerades. Under 

observationen var det 15 grader och sol. Vind: 9 m/s. 

 

Under eftermiddagens observation går många igenom områdena 1-3. För första gången 

tillkommer även en ny aktivitet där aktörer går igenom område 2 med hund.  
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 Fig. 31. Aktiviteter för områdena 4-7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 51 aktörer observerades. Under 

observationen var det 14 grader och sol. Vind: 8 m/s. 

 
Område 4-7 används mest som passage, många aktörer cyklar även förbi.   
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Fig.32 . Aktiviteter för områdena 4-7 under 20 minuter på observationsplats 2. Figuren visar antal 

aktörer som utför olika aktiviteter under tidsintervallet. Totalt 65 aktörer observerades. Under 

observationen var det 15 grader och sol. Vind: 9 m/s. 

 

Eftermiddagens resultat visar att områdena 4-7 används av många aktörer som utför många 

olika aktiviteter i anslutning till och i områdena. Majoriteten av aktörerna väljer att utföra 

aktiviteter som går igenom med hund, går förbi med hund, går igenom och går förbi.  

 
 
6.3 Sammanfattning av resultat 
 
Genom att analysera observationsperiod 1 och 2 under januari månad då temperaturen låg 

några grader under 0, visar resultaten att aktiviteten som dominerar är går förbi. En del 

personer går även förbi med hund, cyklar förbi, joggar förbi och enbart en liten andel 

använder områdena genom att gå igenom. Resultaten för observationerna visar att värdet för 

områdena under den första och andra observationsperioden för invånarna i Tomelilla tätort är 

kommunikationsvärden och rekreationsvärden. Områdena används som passage för att 

komma från en punkt till en annan för att till exempel cykla eller gå till stationen, promenera 

med hunden eller promenera till matvaruhus.  

 

För observationsperioderna 3 och 4 ser resultaten lite annorlunda ut i jämförelse med 

perioderna 1 och 2. Temperaturerna hade stigit och snön hade smält. Aktiviteterna som 

skedde under perioderna 1 och 2 sker även under perioderna 3 och 4, men det hade även 

tillkommit aktiviteter som går igenom med hund och cykla igenom. En del av de observerade 

områdena används som genväg för att komma till destinationer som önskas (se figurerna 3-

16). Man kan till exempel tydligt se i figur 16 att område 7 används som genväg då gräset har 

försvunnit genom att aktörer har använt det som passage. Majoriteten av områdena har ett 

kommunikationsvärde, men för område 4 den 13 april som används av aktörer som går 

igenom och förbi med hund får det ett rekreationsvärde.  

	

	

	

	

	



	 41	

Tabell 1. Tabellen visar resultat från fyra olika observationsperioder i Tomelilla tätort med antalet 
aktörer och värde för området utifrån observationerna från varje område. Antalet aktörer för alla 
observationer är 615. 
 
Område	 Observationsdatum	 Antal	aktörer	 Kommunikationsvärde	 Rekreationsvärde	

1	 18-jan	 14	 X	 	
 05-mars	 20	 X	 	
 12-apr	 11	 X	 	
		 18-apr	 29	 X	 		

2	 18-jan	 9	 X	 	
 05-mars	 13	 X	 	
 12-apr	 22	 X	 	
		 18-apr	 24	 X	 X	

3	 18-jan	 36	 X	 	
 05-mars	 31	 X	 	
 12-apr	 31	 X	 	
		 18-apr	 28	 X	 		

4	 19-jan	 9	 X	 	
 05-mars	 23	 X	 	
 13-apr	 22	 	 X	
		 19-apr	 41	 X	 X	

5	 19-jan	 16	 X	 	
 06-mars	 13	 X	 	
 13-apr	 51	 X	 	
		 19-apr	 32	 X	 		

6	 19-jan	 9	 X	 	
 06-mars	 8	 X	 	
 13-apr	 44	 X	 	
		 19-apr	 31	 X	 X	

7	 19-jan	 5	 X	 X	
	 06-mars	 12	 X	 	
 13-apr	 17	 X	 	
		 19-apr	 14	 X	 		

 
 

7 Diskussion 
 
Avsnittet innehåller diskussion och analys av de resultat som har presenterats ovan. 

Frågeställningar i uppsatsen är hur dessa diffusa rum används av invånarna och dess värden 

för invånarna i Tomelilla tätort. Syftet är att analysera vilka faktorer som bidrar till att 

definiera vad diffusa rum i stadsbebyggelse innebär, varför de uppkommer samt dess värden 

för olika aktörer. Slutligen diskuteras resultatens delar i form av en sammanfattning.  
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7.1 Samtliga observationsperioder  
 
Det sammanfattade resultatet från observationsperioderna 1-2 visar en liten variation av 

aktiviteter där den dominerande aktiviteten är går förbi. För perioderna 3-4 är aktiviteterna 

mer varierande och där aktiviteterna går förbi, går igenom och cyklar förbi är dominerande. 

Även går förbi med hund förekommer i samtliga områdena under perioderna 3 och 4.  

 

För observationsplats 1 förekommer det flest aktivitet på område 3 under både för - och 

eftermiddag. En tolkning av användandet av område 3 kan vara att det finns ett stort 

villaområde vid sidan av järnvägsspåret och att många väljer att ta den vägen till service - och 

handelsområdet i tätorten (se figur 1). Detta gäller även för observationsperiod 2 under mars 

månad förutom små skillnader i antalet personer som observerades. En annan tolkning av 

resultatet kan vara staketet som är i anslutningen till området. Staketet skyddar personer från 

järnvägsspåret. Det kan också vara cykelvägen som ligger nära området och gör det möjligt 

för villaområdet med tätortens serviceområde att fungera som en helhet. Tolkningen ger även 

ett kommunikationsvärde då Agué (1995), Cupers & Miessen (2002) och Nielsen (2001) 

förklarar att diffusa rum får ett kommunikationsvärde när människor väljer att passera förbi 

till fots, med cykel med mera. På liknande sätt uttrycker Saltzman (2009) att diffusa rum får 

ett värde genom närliggande offentliga rum som i det fallet ger en gångs - och 

cykelvägskänsla. En tolkning av resultatet för område 2 är att en del personer väljer att gå 

igenom område 2 för att ta en genväg till närliggande service som Coop Extra. En av 

anledningar till valet av flera observationsperioder vid olika tillfällen var att se skillnader och 

likheter i användning av samtliga områden. Man kan även dra dessa paralleller för 

observationsperioderna 3 och 4. Områdena används på liknande sätt men där aktörerna är fler. 

Det understryker Gehls (2009) teori om det som han kallar ”tvåsäsongskulturer”, det vill säga, 

att vi i Skandinavien använder samma områden på olika sätt beroende på vilken tid på året det 

är. Generellt sett kan man även se skillnader med antalet aktörer som använder varje område 

under de två första perioderna och de två sista perioderna.  

 

Eftersom område 1 är ett gammalt torg där delar av det har gjorts om till parkering för 

kommun - och polishuset och det som blivit över har dekorerats med några buskar och en 

fontän används området mest för att gå igenom eller förbi till kommun - och polishuset eller 

till och med till den närliggande parken i anslutning till kommunhuset. Områdena 2 och 3 

ligger nära i anslutning till Coop Extra, vilken förklarar en stor del av aktiviteterna som sker 
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omkring eller i områdena. Därför sker även mestadels av aktiviteter nära eller i anslutning till 

dem.  

 

Vad gäller område 4 används även det området endast för att gå igenom eller förbi, för att ta 

sig från en punkt till en annan. En tolkning av användandet av området kan vara att det ligger 

i anslutning till järnvägsstationen, gågatan och nära bostadsområdet och därför används för att 

passera igenom, detta kan man till exempel tydligt se under eftermiddagsobservationer under 

mars månad men även under april. Det kan tolkas som en enklav (Saltzman 2009) som ligger 

vid sidan om eller parallellt med offentliga rum. Mönstret för område 4 återfinns även i 

område 5 då även det ligger i anslutning till järnvägen, bostadsområde och andra delen av 

stadskärnan, torget med all dess omkringliggande service.  

 

Resultatet visar att område 6 används mest för att passera förbi eller cykla förbi under de två 

första perioderna. En tolkning av resultatet är att det ser ut som det gör på grund av 

lokaliseringen. Området är omringat av en bussgata, över gatan finner man stationshuset och 

en parkering, cirka 50 meter ifrån område 6 finner man matvaruhus och en bensinstation. 

Dessutom var området lastat med snö från närliggande områden. Kommunen hade valt att 

placera snön där vilket gjorde det ännu svårare för människor att använda på något sätt. Men 

under senare observationer då det inte fanns snö användes området av många aktörer, detta 

kan man tydligt se i våra resultat.  

 

Område 7 har både ett rekreationsvärde och kommunikationsvärde eftersom området ligger 

nära ett annat rekreationsområde som även är ett kulturvärde (Saltzman 2009). Människor 

väljer att promenera med hund, jogga och även gå igenom området. En annan tolkning kan 

vara att område 7 liksom områdena 3, 4 och 5 ligger i anslutning till villaområden. Här kunde 

man även se att invånarna har valt att ta sig igenom området och på så sätt skapa nya vägar. 

På samma sätt kan Gehls (2009) teori tillämpas här när beskriver människor som rationella, vi 

skapar egna passager. Här kommer även värdet av användning av platser in där vikten av att 

planera för människor bör komma först. För vi kan planera men vi kan också hitta andra vägar 

att röra oss i.    

 
Redan från medeltiden har städerna haft oregelbundna gatumönster, där har inte funnits 

invånare på varje yta av städerna. Detta kan vara en förklaring till att diffusa rum har 

uppkommit i samband med planeringen av städer. När staden har utformats har den även 
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exkluderat ytor som inte har varit användbara eller i behov av exploatering under den tiden. 

Sola-Morales (1995) och Cupers och Miessen (2002) kunde även visa att diffusa rum har 

uppkommit i mellanrummen i det idealistiska planerade rummet. En annan slutsats som kan 

dras utifrån litteraturen är att staden fungerar i ett samspel mellan det diffusa och det 

definierade rummet. De är beroende av varandra  och kan skapa en dynamisk stad som 

innehåller både struktur och kaos samtidigt. För att alla stadsrum ska kunna användas behöver 

de även ha bra förutsättningar. Som tidigare nämnt enligt Gehl et al (2006) har Skandinavien 

en så kallad ”tvåsäsongsultur”. Det kan man tydligt se på våra resultat från observationerna 

under januari-april. Aktörerna som observeras är inte bara fler, utan de använder även 

områdena 1-7 på annorlunda sätt. Man kan tydligt se att områdena 3 och 7 används som 

passager för både cyklister och gående (se figurer 8 och 16). Men det borde inte vara en 

anledning till mindre användning av dessa diffusa rum utan vi som lanskapsvetare bör i 

framtiden ta hänsyn till klimatet och andra väderfaktorer för att skapa rum som attraherar 

människor alla under samtliga årstider.  

 

Många gånger planeras städer utifrån framtida perspektiv, men i det diffusa kan det finnas 

möjlighet för människans nutida kreativitet att ta form. Användarna kan dra nytta av dessa 

diffusa rum som nya mötesplatser för att tillsammans hitta nya sätt att använda staden på. 

Som framkommit i resultaten använder många av invånarna dessa diffusa rum i Tomelilla för 

passage eller genvägar, det är det värdet dessa rum har idag. Många planerare och politiker 

undviker att nämna diffusa rum, till exempel skriver arkitekten Nielsen (2001) att diffusa 

rummen är ”baksidor” av staden enligt dem. De används inte för att attrahera invånare och 

köpare på grund av att de inte har en ekonomisk vinst, varken för staden eller de som staden 

utformas för. Det menar även Zukin (1995) att enbart personer som har politiska och 

ekonomiska makt kan påverka. På liknande sätt är även La Varra (2000) kritisk då han 

nämner att det kostsamma och sofistikerade leder till mindre spontana och äkta ytor. Det 

nämns även av Sola-Morales (1995) som i sin artikel kritiserar fotografier som ger en falsk 

illusion av landskapet. Genom att framhäva de diffusa rummen finns möjligheten att skapa 

nya tankar och idéer på översiktsplaner eftersom dessa rum oftast är belägna i anslutning till 

det definierade rummet. På så sätt kan man styra de människor som enbart trivs i definierade 

rum till de som trivs i odefinierade rum och bidra till att deras vägar korsas.  

 

En av anledningarna att diffusa rum kan associeras med stökiga rum kan vara rubbning av den 

ideala bilden av staden. Delarna av staden som inte tillhör framtiden enligt politikerna och 
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många planerare. Torres (2004) påpekar att dessa ytor många gånger ligger utanför framtida 

exploateringar för staden vilket är ganska tydligt för några av våra observationsområden i 

Tomelilla tätort. Ett exempel är den gamla bensinstationen som är benämnd som område 3 ( 

se figur 1).  I översiktsplaner och planprogram för Tomelilla tätort visas även 

observationsområdena 4, 5, 6 och 7 som gräsmark på kartan. Det ges ingen vidare förklaring 

på vad dessa områden är för något mer än att det lämnar läsaren med en negativ eller 

ifrågasättande klang.  

 

Temat diffusa rum är ett ganska nytt fenomen som berörts av många olika arkitekter, 

ekonomer, antropologer och forskare. Medan många arkitekter ser dessa rum som en negativ 

faktor för stadens urbana utveckling, finns det en del som ser det positiva och historiska i 

dem. En annan slutsats som dras utifrån litteraturstudien är att vi kan bidra med en vinst för 

samhället genom att rummen öppnas upp för gående och cyklister att passera. Vi kan även 

använda de diffusa rummen i det urbana landskapet som en grund för framtida generationer 

att kunna lära sig om odling och samspel mellan stadslandskap och landskap, samt trygghet 

genom självorganisering (Smith et. al. 1996). Den typen av självorganisering ger oftast 

utrymme för att det ska kunna användas som en mötesplats (Gaventa 2006). Det kan även 

enligt Qviström och Saltzman (2006) bidra till ökad biologisk mångfald. Stadsodlingen kan 

öka förståelse för miljön då stadsodlingen bidrar till lokal konsumtion ( Gorgolewski et. al 

2011). Staden skapar på så sätt nya former och möjligheter, den ger även möjlighet för barn 

och ungdomar att skapa egna identiteter (Lieberg 1992; Kylin 2004). Det har till och med 

bevisats genom Cupers och Miessen (1995) där de, i sin forskning har hittat diffusa rummen 

främst genom att cykla och gå igenom Berlin. Staden behöver ha rum i förändring för att den 

ska fungera som en plats för alla människor oavsett intresse och ekonomisk situation. 

Rummen behöver inte associeras med epidemi eller anses som stökiga platser som behöver 

planeras.  

 

Agués (1995) benämning om diffusa rum är besvärligt och svår att tolka. Han menar att alla 

platser som motorvägar, flygplatser, vänthallar osv. är diffus rum då de inte är känslomässigt 

kopplade till människan och att de även saknar en fysisk närvaro. Han nämner tre faktorer (1. 

Platsen kan inte relatera till sin omgivning. 2. Platsen saknar en historisk koppling. 3. Platsen 

saknar en identitet) som motivation för hans förklaring men de stämmer inte helt överens med 

den personliga verkligheten. Man får många gånger en personlig känsla och upplevelse av en 

vardagsplats som besöks efter en längre period. Varje yta av både det diffusa och definierade 
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rummet får en känslomässig koppling till jaget eftersom rummets delar ger den helhetsbild 

som i sin tur bidrar till dessa känslor (Gehl 2008).  

 

7.3 Slutord 
 
Det är utmanande att dra slutsatser utifrån våra observationer men vi kan tydligt se att 

områdena i anslutning till offentliga platser som matbutik, järnvägsstation och andra affärer 

har en snarlik betydelse för invånarna i Tomelilla tätort. Vi förväntade oss att dessa diffusa 

rum skulle användas mer än vad resultatet har visat. Det har varit intressant att observera och 

reflektera över hur vår bakgrunds - och teoristudie har lett oss till fler och oväntade riktningar. 

Vi är medvetna om att vår studie endast skrapar på ytan när det kommer till diffusa rummen 

men hoppas att vårt bidrag stimulerar till vidare forskning. Samtidigt som det har varit 

utmanande att skriva uppsatsen har vi lärt oss mycket inför framtida yrkesroller som 

landskapsvetare och hur vi förhåller oss till det diffusa rummet.  

 
7.4 Förslag på vidare studier 
 
Genom vårt arbete har vi insett att det finns mycket mer kunskap att ta reda på inom ämnet 

och har därför fått begränsa oss. Men begränsningen ger möjlighet till fler frågor som; Hur 

diffusa rum påverkar biologisk mångfald? Diffusa rummets värde utifrån olika sociala 

perspektiv. Hur det diffusa rummet fungerar utifrån barnets och föräldrars perspektiv? Hur 

landskapsvetare kan påverka det diffusa rummets värde oavsett vald yrkesroll. Det är bara 

några av de frågor som skulle kunna undersökas.   
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