
AKADEMIN FÖR INNOVATION 
DESIGN OCH TEKNIK
RUMSLIGHETER 
I MÄLARDALEN  
PLATSER OCH REPRESENTATIONER

Staffan Udd (red)




 
 

 
 
 
 

Rumsligheter i Mälardalen 
Platser och representationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsfoto: Jenny Eriksson och Kathrine Brännman 

Grafisk form omslag: Lena Åsberg Informationsavdelningen Mälardalens Högskola 

 

Copyright © Författarna 2008 

ISBN 978-91-85485-67-3 

Tryckt hos IDT Mälardalens Högskola, Eskilstuna.  

Distribution Mälardalens Högskola samt http://www.diva-portal.org 



Tack 
 

Utöver textförfattarna har flera personer medverkat i arbetet med den här trycksaken. Vi 

tackar Lisa Gustafsson och Håkan Wannerberg för korrektur och språkbearbetning. Vi 

riktar också ett tack till Madeléne Beckman vid Arkitekturmuseet samt Anders Geidemark 

för deras inspirerande seminarier vid inledningen av arbetet med texterna.   

 

Mälardalsrådet har varit en viktig och grundläggande källa för information inför projektet. 

Lena Åsberg vid Mälardalens Högskolas informationsavdelning har utformat omslaget 

och Madelene Olsson har gett oss råd för den grafiska formgivningen. Hans Henningsson 

stod för de tekniska kunskaper som krävdes för att trycka och binda ihop dessa ark. Ett 

tack riktas slutligen till Idélab vid Mälardalens Högskola där vi presenterade arbetet. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Innehållsförteckning  
 

Staffan Udd 

Inledning    1 

 

Jenny Eriksson & Kathrine Brännman 

Kulturarv i Mälardalen   5 

 

Karin Gustafsson 

Ett nytt resecentrum i Uppsala  13 

 

Camilla Thunell & Emma Wodén  

Utanför är världen grå   21 

 

Catharina Karlsson & Maja Petri  

Tre rum och rörelse   29 

 
Staffan Udd 

Mälarmattan   45 

 

Referenser    51 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 1. Balstafältet, Eskilstuna december 2007. Foto Staffan Udd. 

 
 

 



 1

Inledning 
 

DEN HÄR BOKEN handlar om Mälardalen ur ett rumsligt perspektiv. Vi låter ett antal 

utvalda platser berätta om den allmänna rumsligheten Mälardalen. Vår utgångspunkt är 

studier av tecken, begrepp och representation. Vi försöker fånga in platsens tecken, vår 

uppfattning om platsen samt de representationer – de konkreta informationsmaterial vi 

kan läsa om platsen. Denna metod bygger på Stuart Halls arbete om tecken, begrepp och 

representation (Hall, 1997). Därmed har vi lagt några få pusselbitar till vår kunskap om 

hur begreppet och regionen Mälardalen konstrueras.  

 

Detta tryck är ett arbete utfört inom ämnet informationsdesign vid utbildnings-

programmet Rumslig Gestaltning vid Mälardalens Högskola. Texterna har utvecklats under 

mycket kort tid, endast två veckor har använts för text- och bildproduktion.  

 

För närvarande heter vår högskola Mälardalens Högskola, enligt en logik om högskolans 

geografiska placering. Möjligen ger namnet en rättvis beskrivning av vår verksamhet då de 

flesta studenter, lärare och samarbetsorganisationer också finns i den geografiska region vi 

kallar Mälardalen.  

 

Mälardalen, eller Stockholm- Mälarregionen, består av Stockholms, Uppsala, 

Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Här bor cirka 3 miljoner människor – 

nästan en tredjedel av Sveriges befolkning. Fram till 2030 väntas befolkningen öka i 

regionen med 600 000 personer, vilket motsvarar två Malmö. Många bor och arbetar på 

skilda orter. Den viktigaste pendlingen sker från de andra länen i Mälardalen till 

Stockholms län. Cirka 50 000 personer pendlar så varje vardag och antalet ökar för varje 

år (Wijnbladh, 2007). 

 

Catharina Karlsson och Maja Petri berättar i kapitlet Tre rum och rörelse om de frustrationer 

som drabbar tågpendlare i Mälardalen. Alltsedan vår konstruktion av begreppet 

Mälardalsregionen började ta form för cirka tjugo år sedan har kommunikationsfrågorna 

varit framträdande. Det finns många situationer att berätta om då den goda visionen om 
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ett välfungerande transportsystem i Mälardalen inte stämmer med den vardagliga 

verkligheten för resenärerna. Komplikationer med ”signalfel”, omoderna tågvagnar eller 

ickefungerande och dyra biljettsystem är exempel på transportsystemets dåliga anpassning 

till användarna. Vid pendling finns koder och tysta överenskommelser mellan passagerare 

om hur vi förväntas uppträda på tågresan, här syns spår av den nya pendlarkultur som 

utvecklats i Mälardalen.  

 

Den ökade pendlingen i regionen kräver funktionella och effektiva platser. Ett 

återkommande tema i informationsmaterial om Mälardalen handlar om förflyttning och 

riktning. Karin Gustafsson skriver om hur planerna för Uppsala resecentrum 

kommuniceras med allmänheten. Det nya resecentrumet i Uppsala kommer att bli ett 

viktigt nav för det ökande resandet i regionen och ombyggnationen utgör ett tydligt 

tecken för denna expansion och rörelse i det stora ”rummet” Mälardalen. En intressant 

iakttagelse är att de framtida visionerna om hur det nya resecentrumet kommer att se ut 

kommuniceras starkt medan informationen om hur stadsmiljön kommer att se ut under 

byggtiden inte presenterats lika tydligt.   

 

Det finns också mindre rum, specifika platser i Mälardalen där kultur markeras på ett 

tydligt sätt. Camilla Thunell och Emma Wodén har studerat en plats för ett särskilt 

subkulturellt uttryck i Eskilstuna, Café Sylvia på Eskilsgatan är en träffpunkt för en krets 

som manifesterar sitt kulturella kapital genom användning av caféet. Platsens exklusiva 

läge vid Eskilstunaån och dess absolut definierade inredningsestetik utgör koder och 

nycklar till gruppens gemensamma kulturella föreställningsvärld.  

 

Mälardalens platser skiljer sig åt i tempo och stämning. Jenny Eriksson och Kathrine 

Brännman berättar om en miljö där Mälardalens kulturvärden skapas och konserveras, de 

ställer frågan om vad som syns och vad vi egentligen räknar som kulturarv. De gamla 

Rademachersmedjorna i Eskilstuna är ett kulturminne som vårdas av Eskilstuna Museer, 

vid smedjorna finns både ursprungliga och iscensatta miljöer. Besökare upplever en 

kombination av gamla byggnader, hantverk, utställning och restaurang och detta 

sammantaget konstruerar historien om platsen Eskilstuna i Mälardalen.  
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Den så kallade Mälarmattan – en karta över Mälardalen stor som en handbollsplan har en 

intressant funktion för visualisering och offentlig planering för Mälardalsregionen. I det 

sista kapitlet skriver Staffan Udd om hur denna jättelika informationsartefakt används i 

sitt sammanhang. Mälardalsrådet är en gemensam intresseorganisation för fem landsting 

och nära sextio kommuner i regionen. Gränserna för vår region Mälardalen eller 

Stockholm-Mälardalen vilket vi bör kalla den enligt Mälardalsrådet har expanderat från 

Stockholm och sträcker sig nu till Gävle i norr, Karlstad i väst och Norrköping i syd. 

Mälardalen är ännu ingen formell storregion även om planerna för att skapa en sådan 

diskuteras.  

 

Sammantaget ger de olika kapitlen i den här antologin en ögonblicksbild av platser i 

Mälardalen – med Eskilstuna som utgångspunkt.  

   

 

Staffan Udd 

Mälardalens Högskola 

Januari 2008 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturarv i Mälardalen 
Jenny Eriksson & Kathrine Brännman 
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Bild 2. Rademachersmedjorna, Eskilstuna. Foto Jenny Eriksson och Kathrine Brännman. 
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I 1600-TALETS MÄLARDALEN handlade mycket om hantverk. En ”mäster” var någon 

som först gått som lärling och gesäll för att sedan arbeta med sitt yrke. De bodde och 

arbetade i samma hus. En sådan bostad och arbetsplats finns bevarad vid Rademacher-

smedjorna i Eskilstuna centrum. Dessa smedjor har använts i 350 år för tillverkning av 

knivar, saxar, synålar, knappnålar, lås, pistoler, verktyg och spik. Kung Carl X Gustav 

lockade brukspatronen Reinhold Rademacher till Eskilstuna från Livland (nuvarande 

Lettland och Estland) med uppdraget att utveckla det svenska smidet. I och med 

uppförandet av Rademachersmedjorna lades grunden till den svenska industrialismen.  
  

Vad betyder smedjorna som kulturarv för Eskilstuna? På Riksantikvarieämbetets 

webbsida står att ”Kulturarvets betydelse i samhället har diskuterats allt mer under de senaste åren” 

Det har för avsikt att skapa förutsättningar för att i dialog med invånarna på bästa sätt 

bevara och bruka kulturarvet.1 Generellt gäller det att kulturarv bör användas för att de 

ska ”hållas vid liv”.  Istället för att bilda museer av platser kan man bilda utgångspunkt för 

skådespel uppförda i autentisk miljö ”Museerna skall inte bara bevara utan också aktivt med-

verka till att människor engageras att utnyttja sitt kulturarv. Det gäller i hög grad barn och unga vars 

öppenhet inför intryck från olika delar av världen stimuleras om de äger en egen historisk identitet”.2 

Det första museet i Eskilstuna öppnade 1906 i en av smedjorna.3 Än idag används 

verkstäderna för att hålla hantverk och tradition levande. Flera olika hantverkare har sin 

tillverkning samt försäljning i området. I en av smedjorna drivs restaurangen Jernberghska 

gården. Där kan man få uppleva miljön under 1600-talets vingslag. Vid Rademacher-

smedjorna finns också Eskilstunas turistbyrå. 

 

Vad är ett kulturarv? Kulturarv speglar samhället och vår historia genom både det 

materiella och det immateriella. Ordet arv innebär något som redan finns och som vi har 

fått av tidigare generationer. Kulturarv har egentligen inte någon bestämd tidsgräns och vi 

deltar alla i att skapa morgondagens kulturarv. Det är därför svårt att veta när en 

företeelse blir ett arv.  



Bild 3. Rademachersmedjorna, Eskilstuna. Foto Jenny Eriksson och Kathrine Brännman. 
 

Vissa saker uppmärksammas tidigt medan andra betydligt senare. När nya delar lyfts fram 

är det inte ovanligt att andra glöms bort. Varje generation har ansvar för att bevara åt 

eftervärlden. 

 

Hur förvaltar vi vårt kulturarv idag? De senaste 30 åren har det hänt mycket vad gäller 

synen på historiska byggnader. Under 1960- och 1980-talen revs många gamla hus med 

omodern standard till förmån för nybyggnationer.4 Stora förändringar skedde under 

miljonprogrammet, den bostadspolitik som genomfördes mellan 1965-1975. Expander-

ingen krävde ofta centrala platser och därmed revs många gamla stadskärnor.  

 

I dagens läge värderas kulturarv högre, det är inte längre självklart att riva ned fasader för 

att göra nya. Man har insett betydelsen av att bevara historien till eftervärlden. Vi tror att 

en miljö lättare blir tråkig och oanvänd om den bara används i ”utställningssyfte”. En 

aktiv planering för att få in platsen i stadskärnan medför en naturlig rörelse vilket bidrar 

till fler besökare. Jernberghska restaurangen vid Rademachersmedjorna lockar en 
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målgrupp som kanske inte skulle ha besökt platsen endast för dess intressanta kulturarv. 

Restaurangen gör att platsen används vid flera tidpunkter på dygnet. Även turistbyrån drar 

besökare som kanske inte i första hand är intresserade av smedjorna. När de ändå besöker 

turistbyrån och är i området finns det säkert flera som stannar till lite längre, tittar på de 

gamla husen eller tar en fika.  

 

En by i staden  
Vid Rademachersmedjorna slogs vi av skillnaden mellan de båda stadsrummen i och 

utanför kvarteren där smedjorna ligger. När man går in genom grindarna upplevs rummet 

som harmoniskt och lugnt jämfört med trafiken utanför. Det är som att förflytta sig 

mellan olika världar. Genom lugnet får man perspektiv på vardagen. Den stress som man 

kunde känna innan man kom till smedjorna avlägsnar sig tack vare det stilla tempot.  

 

Besökarnas rörelsemönster kretsar omkring husen och dess entréer. Vid uppträdanden 

dras folk till den scen som är placerad centralt på området. Ett stråk går från ingångarna 

till turistbyrån. Besökare går till fots i området, bilar är inte tillåtna. Grusgångarna som 

slingrar sig mellan husen förstärker rörelsen genom rummet. 

 

Det är en stor skillnad på besökarnas rörelsemönster i området vid olika årstider. Under 

sommarhalvåret blir rummet en plats för umgänge. Människor kommer för att fika och 

njuta av stillheten. Man stannar i genomsnitt längre stunder än på vintern, på sommaren 

finns flera sittplatser och uteserveringar utplacerade. På sommaren är det även mer 

turister i rörelse och turistbyrån är välbesökt. Smedjorna lockar besökare med sin 

försäljning året om.  

 

Under vinterhalvåret vilar platsen upp sig. De som rör sig dagligen i området är 

personalen på turistbyrån samt de yrkesverksamma hantverkarna i smedjorna.  

 



Bild 4. Rademachersmedjorna, Eskilstuna. Foto Jenny Eriksson och Kathrine Brännman. 
 

Belysningen i området består av lampor som är placerade på byggnader samt lyktstolpar 

längs med gångarna. Vi tycker att moderna armaturer kan förstöra lite av den gamla 

atmosfären men det har man motverkat här genom att använda passande armaturer. Alla 

armaturer är utformade i äldre stil och tillverkade i svart smide. På eftermiddagar och 

kvällar ger ljuset från smedjornas fönster en mycket fin stämning.  Det märks att man har 

tänkt på atmosfären runt omkring husen. Placeringen av belysningen känns genomtänkt 

och rätt för området.  

 

Byggnaderna och träden skapar en naturlig och välkomnande miljö vid Rademacher-

smedjorna. De stänger ute ljudet från trafiken utanför, vilket gör att det känns som en 

skyddad plats. Om träden inte hade funnits hade platsen blivit mer kal och mindre 
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inbjudande. Trädkronorna ramar in platsen och släpper igenom dagsljuset som bildar 

skuggspel på grusgångarna.  

 

Känslorna vemod och ödmjukhet framkallas hos oss när vi befinner oss på platsen. Vi blir 

nyfikna på vad som händer och vad som har hänt i lokalerna. Det är en speciell doft vid 

smedjorna, doften av gammalt trä. Vilket för tankarna tillbaka till 1600-talet. Vemodet 

speglas i tanken på hur människorna levde och hur de använde platsen. Vi undrar hur de 

mådde och hur de såg på livet då. Vi funderar på var de hade sina djur och planteringar 

och hur det doftade då? Vi kliver in i deras tillvaro och går på deras mark, det ger oss en 

ödmjukhet inför livet.  

 

Vid juletid varje år används smedjorna som utställningslokaler. Det är en spännande 

kontrast mellan den gamla atmosfären och nyproducerad konst och hantverk. Det 

anordnas även en gammaldags julmarknad som lockar många besökare från hela 

Mälardalen varje år. Flera sinnen tillfredställs genom dofter, ljud, synupplevelser och den 

gemytliga stämningen.  Hela platsen väcks till liv igen och människor är glada över att få 

ta del av detta kulturarv.  

 

Att kulturarv finns bevarade har en positiv inverkan på turismen i Mälardalen. Städer med 

en gammal stadskärna lockar turister från övriga Sverige. Det finns ett stort intresse för 

det genuina hantverket, historia och kunskap om hembygden. Sveriges historiska arv är en 

del av vår nutid. Staten tillsammans med kommunerna har ett ansvar för att avtrycken 

från tidigare generationer tas tillvara. Historiska sammanhang bidrar till människors 

identitet och trygghet. Vid hastiga samhällsförändringar, som till exempel vid den 

pågående expanderingen av Mälardalen är kunskapen om kulturarvet av stor betydelse.2 

Vid sådana händelser är det lätt att man gör intrång på kulturarv, eller till och med förstör 

dem. Gamla byggnader ger en småstadskänsla som kan ge en fin kontrast mot storstadens 

stress. Som turister intresserar vi oss för kultur och historia. Därför är det viktigt att 

Mälardalen behåller sina kulturarv inte minst med tanke på utländska besökare. Influenser 

från flera kulturer har konstruerat det som vi idag kallar svenskt, och det svenska 

kulturarvet är en del av mänsklighetens kulturarv i Mälardalen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nytt resecentrum i Uppsala 
Karin Gustafsson 
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UPPSALAS STATIONSOMRÅDE ÄR idag en gigantisk arbetsplats. Det pågår en omfattande 

ombyggnad av detta offentliga rum. Projektet skall resultera i ett nytt modernt 

resecentrum med invigning i december 2011. Visionerna för det färdiga resecentrumet 

kommuniceras med en fin webbsida, men verkligheten för resenärerna under de fem år 

byggnationen pågår är inte lika klart presenterad.  

 

Uppsala nya resecentrum innefattar järnvägsstationen inklusive området runt omkring, 

med anslutningar för bussar, taxi och cykel samt parkering för bilar. Syftet med ett 

resecentrum är att människor kan byta mellan olika transportmedel på ett enkelt sätt. 

  

Uppsala resecentrum är ett gemensamt projekt för Banverket, Jernhusen AB och Uppsala 

kommun. Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har landets näst största pendeltåg-

station. Varje dag sker cirka 40 000 resor antingen med start, mål, alternativt byte vid 

Uppsala central. Tågtrafiken fortsätter att öka och antalet resor förväntas uppgå till 60 000 

per dag år 2010. Med denna ökning av tågtrafiken är det viktigt att stationsområdet och 

bangården moderniseras för framtida behov.  

 

Det nya resecentrumet i Uppsala blir en modern anläggning med ökad spårkapacitet, ökad 

säkerhet och förbättringar för passagerare. En effektiv och väl fungerande plats för olika 

former av kollektivtrafik.  

 

I längden möjliggör det nya resecentrumet inte bara en bättre kollektivtrafik i kommunen 

utan också i länet, i hela regionen och längs Ostkustbanan. Detta nya resecentrum 

kommer att gynna Mälardalen genom att det blir lättare för människor att pendla till 

arbetet samt att det ger större frihet att välja bostadsort, utbildning och fritidsaktiviteter. 

Det förbättrar också möjligheterna för företag att rekrytera arbetskraft från ett större 

geografiskt område.  

 

Ett nytt resecentrum medför positiva effekter för miljön. När resandet med kollektivtrafik 

ökar bör biltrafiken minska, vilket är en förutsättning för en renare luft i Uppsalas 

stadskärna. Uppsala Resecentrum ska bli en modern knutpunkt för stadens olika 

transportmedel. En annan viktig förändring av stationsområdet gäller bättre säkerhet för 
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gående och cyklister. Idag måste de korsa spåren för att komma till tågen, vilket innebär 

risk för olyckor. När Uppsala resecentrum står klart passerar resenärerna i en tunnel under 

spåren för att komma till tågen. Det blir också enklare framkomlighet med rulltrappor och 

hissar. Idag utgör järnvägen en barriär mellan stadens östra och centrala delar, så den nya 

passagen kommer att binda ihop staden från väst till öst. 

 

Hur upplevs platsen under byggtiden? 
Platsen uppfattas idag som rörig på grund av att det är många maskiner överallt. Det är 

bullrigt och man känner sig allmänt stressad av att befinna sig där. Det är besvärligt att ta 

sig fram med bil runt järnvägsstationen och speciellt på Strandbodgatan som stängs av 

helt under 3,5 år framöver. Ett bygge av den här storleken kan av naturliga skäl inte 

genomföras utan störningar för de som bor eller rör sig i och runt området.  

 

Det finns en risk att besökare, turister och studenter som vistas tillfälligt eller under en 

begränsad tid i Uppsala kommer att ha staden som ett kaos i sitt minne och att de inte får 

en chans att njuta av den i färdigt skick. Många studenter kommer inte att bo kvar i staden 

när Uppsala resecentrum står färdigt. Man bara hoppas på att de återvänder, för att få se 

den enorma anläggningen när den är klar. 

 

Anledningen till att byggandet av Uppsala resecentrum tar tid beror på att man bara kan 

arbeta med ett till två spår i taget, eftersom bygget inte får orsaka förseningar i tågtrafiken. 

Allt ska göras medan tågen rullar på som vanligt. Om det vore möjligt att stänga av 

tågtrafiken hade projektet kunnat genomföras på knappt halva tiden, säger Berndt 

Rundgren, Banverkets projektledare. Man genomför även en del nattarbete som kan vara 

störande. Detta utförs dock under kortare perioder för att inte störa omgivningen allt för 

mycket.  



Bild 5. Den nya terminalbyggnaden byggs i två plan, varav ett under mark. Illustration: WHITE. 
                                                                                                                    

I den nya terminalbyggnaden ska det finnas väntsalar för tåg- och bussresenärer samt 

lokaler för biljettförsäljning. Terminalen kommer att ligga i Uppsalas mest centrala del. 

Det ställs höga krav på materialval, gestaltning och att utformningen känns välkomnande 

för besökaren.   

 

Centralpassagen ska byggas under spåren med hissar och rulltrappor upp till 

plattformarna. Passagen underlättar förbindelsen till tågen mellan de östra och västra 

stadsdelarna. Man undrar hur denna plats kommer att upplevas under kvällstid, då 

utformningen av trapporna inbjuder till en plats att ”hänga” på. Kommer det att bli en 

stor mötesplats? Kommer då cyklister och gående känna obehag när de under kvällstid 

måste ta sig genom passagen?  
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Bild 6. Centralpassagen, här sedd från den östra sidan av nya resecentrum. Illustration: WHITE. 

 

Projektledare Victor Sjöberg, Uppsala kommun skriver att de inte är oroliga för att 

passagen ska locka skumt folk. Den kommer att användas av uppemot 50-60 000 

människor varje dag. I den trafiken tycker skumt folk inte om att vistas, menar han. Det 

handlar dock om ett stort område och det kommer alltid att finnas några hörn att gömma 

sig i. Victor Sjöberg skriver vidare att belysningen är något de arbetar intensivt med. 

Gator, torg, gång- och cykelvägar samt parker är ytor som kräver sin speciella belysning så 

att det känns tryggt för människor att passera.  

 

Information om projektet 
Uppsala resecentrum har en egen webbsida där man kan läsa om projektet och aktuella 

händelser. Allmänheten kan då på ett enkelt sätt ta del av och följa de olika byggfaserna 

och få kunskap om vad som sker. Här finns animerade filmer som visar hur det färdiga 

resecentrum är tänkt att se ut.  
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På webbsidan finns bilder och kartor som på ett informativt och tydligt sätt ger en vision 

om hur det kommer att se ut i framtiden. En viktig del av webbsidan är ett forum för 

frågor och svar där alla kan vara med och tycka till. Forumet är tänkt att skapa ett fortsatt 

förtroende för byggnationen och att minimera risker för missförstånd hos allmänheten.  

 

Uppsala resecentrum är som sagt ett stort byggprojekt som pågår under fem år. Något 

som är viktigt under projektet är kommunikationen om alla förändringar som sker på 

platsen. Det är lätt att bara fokusera på hur resecentrumet kommer att se ut då det står 

klart. Man får inte glömma den långa tiden däremellan och de människor som vistas i 

stadsmiljön under tiden för ombyggnationen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför är världen grå 
Camilla Thunell & Emma Wodén 
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FRÅN GATAN UPPLEVS Café Sylvia i Eskilstuna som välkomnande och varmt, en trevlig 

oas i ett grått sammanhang. Med en järnvägsbro precis bredvid och en vältrafikerad gata 

utanför blir kontrasten till det varma rummet mer påtaglig. Vårt intresse riktades mot Café 

Sylvia då vi anser att den här platsen representerar en intressant kulturyttring i Eskilstuna 

och att platsen markerar något av stadens sociala position i Mälardalen.  

 

Första intrycket av Sylvia känns inbjudande och cool. Varmt fast kallt. Innanför dörren 

möts vi av ett vinrött rum med rejäl takhöjd och en gedigen disk där man gör sin 

beställning från menyn på väggen. De handskrivna bokstäverna redogör för innehållet; 

här kan man hitta allt från ägg med Kalles kaviar, klassiska kanelbullar och caféets 

berömda latte.  

 

Stämningen känns personlig, lite som att kliva in i ett kök. Det doftar nybakat. Personalen 

äter stående vid disken. Tempot växlar mellan lugn och effektivitet. Kunder, vänner och 

bekanta kommer och går. Lampor i funkisstil sprider ett behagligt sken över det första 

rummet i caféet. Möblerna består av väggfasta soffor, bord och slitna svarta stolar med 

metallben. Det bestrukna betonggolvet ger en rå känsla som fyller hela rummet. 

Linneveporna vid fönstren och soffornas dynor fångar upp de distinkta ljuden i lokalen. 

Lite porslinsslammer och skrapande stolsben bryter ändå igenom och skapar en livlig 

atmosfär. Då man fortsätter in i lokalen öppnas ytterligare ett rum med typiskt 

lokalkänsla. Här är väggarna smutsgula och belamrade med konstig konst. Möblerna i 

rummet är udda och gamla. Det är svårt att landa, rummet känns rörigt. Saknaden av en 

trygg och fast punkt gör sig påmind. Man hittar inte någon naturlig sittplats. Ljuset gör 

inte rummet rättvisa eftersom det är allmänt och intetsägande. De båda rummen pratar 

inte med varandra. Vi undrar vad som skulle hända om de fick liknande färg och 

möblering.  

 

Genom högtalarna hörs Kents senaste album Tillbaka till samtiden. Bilden av Eskilstuna 

blir nästan löjligt tillrättalagd, utan att kännas blasé. Utanför är världen grå.   
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Tanken med Café Sylvia  
Vi pratar med en av ägarna till Café Sylvia, Robert Lindberg, som tillsammans med Per-

Gustaf Olsen äger verksamheten. Robert ger sin historia av hur konceptet har vuxit fram. 

Ägarna vill förmedla enkelhet och öppenhet. Influenser från Köpenhamn har blandats 

med södermalmskultur. Blicken riktas mot större städer. Robert säger att alla ska känna 

sig välkomna till caféet. Gäster i de flesta åldrar söker sig hit, från 17-åringar till pension-

ärer. Caféet riktar sig inte till en viss målgrupp. Många tror nog att det bara är yngre 

människor som besöker Café Sylvia, men när de kommer till caféet ser de blandningen av 

kunder. Gästerna ska gilla att hänga och slappa. Inga krav. Fiket vill leverera en vardags-

stämning. Robert säger att imagen är viktig och att det inte gör något om möblerna är lite 

nötta. Det ger liv och minner om många besök. Caféet marknadsför sig genom flyers och 

annonser i lokalpress. De förlitar sig på att folk sinsemellan pratar med varandra om Café 

Sylvia. Robert poängterar vikten av öppenhet flera gånger under vårt samtal.   

 

Vi blir tvungna att revidera våra tankar kring Café Sylvia när vi pratar med Robert. Han är 

en förlängning av det koncept han säljer och företräder. Kläder, framtoning och dansk 

öppenhet blir något eget som finns till förfogande för andra människor, vilka hungrar 

efter något annorlunda, en kontrast. Vi kan välja vilka delar vi vill ta till oss, identifiera oss 

med, eller bara dricka upp. Vi vill vara något och får vara det. Devisen ”Så har det alltid 

varit och så kommer det alltid att förbli” är numera förlegad menar Mats Franzén (Broms 

Wessel et al., 2005). Franzén påpekar att det idag handlar mer om att utveckla sig själv än 

att föra familj och traditioner vidare. Vi söker andra värden. Platserna för sökandet efter 

identiteter hamnar i sammanhang utanför hemmet.  

 

 I vårt samtal med Robert Lindberg frågar vi hur han ser på Eskilstunas förvandling det 

senaste decenniet. Enligt honom började saker att hända för fem år sedan. I samma veva 

öppnades Café Sylvia. Sinnen och ögon öppnades och folk kunde tänka sig att bo kvar i 

Eskilstuna i större utsträckning. Man vill fortfarande bort, men inte på samma aggressiva 

sätt. Det finns en kärna och en tro på framtiden. Mälardalens Högskola har bidragit till 

nya visioner, både gällande inflyttning och efterfrågan på nöjen och kultur. Själva tänker 

Robert och Per-Gustav utöka sin verksamhet. Café Sylvia ska leva även under kvällstid 

med dj, mat och barhäng. 
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Bild 8. Café Sylvia, Eskilstuna. Foto Camilla Thunell och Emma Wodén. 
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Genom ett koncept får vi den mening som passar för stunden. Café Sylvia fyller ett syfte. 

De som vill betyda något, de som söker något, hittar öppenheten på den här typen av 

plats. Här kan alla passa in på sitt eget sätt. Det egna sättet blir med tiden en stil som 

anammas av flera. Ett verktyg för självförverkligande i ett slutet Eskilstuna. Enligt 

Magnus Söderlund, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm, finns ett begrepp 

som kallas hyperlojalitet. Den här typen av lojalitet till ett sammanhang är resultatet av 

självförstärkande processer som kunden själv står för (Holger & Holmberg, 2002).  

 

Idag väljer vi att se möjlighet till förändring och är medvetna om vårt eget värde. Det går 

att vända på resonemang och ta kontroll över sin situation. Melankoli och jantelag blir 

verktyg för kreativa vändningar. Bandet Kent får bli symbol för att det går att dra det 

negativa så långt att det förvandlas till något positivt. De tar mörkret och gör det till ett 

uttryck som många kan ta till sig. Det verkar vara en vedertagen sanning att Kent har lyft 

bilden av Eskilstuna. Vi tycker oss se att ställen som Café Sylvia bidrar till att skapa 

starkare band till orten. Unga människor kan hitta andningshål som understryker 

öppenheten i ett modernt samhälle.  

 

Det är tydligt att föreställningen om vad Café Sylvia förmedlar, varierar mycket. Hos vissa 

personer finns en skepsis och rädsla att inte passa in på caféet. Man känner sig uttittad 

bara genom att kliva in genom dörren. Om man ens kommer så långt. Vi tror att ett 

koncept likt Café Sylvias kan kännas för personligt för vissa. Äktheten kan bli för 

påträngande om man letar efter ett ytligare forum. Förmodligen är det här en bidragande 

effekt till känslan av utanförskap. Användarna kan utåt sett uppfattas som en stor grupp 

utan att egentligen vara det. Magnus Söderlund menar att den här känslan av gemenskap 

kan hjälpa till att skapa skillnader mellan ”vi och dom”. I ett större perspektiv kan det 

innebära att lojaliteten skapar ringar på vattnet. Vilket kan ge en positiv effekt på staden 

som helhet. 

 

Var finns mystiken? Vem bygger upp förväntningarna? Kan ett ställe som Café Sylvia dra 

nytta av myten om sig själv? För att behålla ett visst renommé tror vi att det krävs att vissa 

värden förblir dolda kring Café Sylvia. Det kretsar kring en grupp människor i staden som 

förutsätts vara intresserade av kultur. De utmärker sig genom sin klädstil och approach. 
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Gruppen förmodas vilja framhäva sin identitet vilket kan upplevas som besvärande av den 

som inte tillhör gemenskapen. När man som ”utomstående” besöker Café Sylvia får man 

intrycket av att bli granskad. En obekväm känsla infinner sig. Den här känslan som är 

beskriven av unga människor i Eskilstuna bekräftar våra resonemang kring övertagande 

av koncept. Sanningen ligger hos betraktaren. Det blir vad du vill att det ska vara. De 

subtila känslorna föder mystiken och styr efterfrågan. Trots att Café Sylvia har en enkel 

framtoning laddas rörelsen med en exklusivitet genom sin kommunikation. Det går att dra 

paralleller till märkesprodukter som går från att vara materiella till att bli immateriella. Det 

sker då egenskaper adderas via produktens design och personlighet enligt Söderlund 

(Holger & Holmberg, 2002). När utbudet av utstickande koncept tar plats i stadsbilden 

skapas en smältdegel.  

 

På sikt kan ett mer tillåtande samhälle skapas där flera grupper tillsammans kan stå för en 

gemensam och öppen tillvaro. På olika platser Mälardalen kommer kulturer som liknar 

varandra att bildas. Det bidrar till en sammanhållning i regionen. Man kan välja att se det 

ur en negativ aspekt; att vi tappar vår identitet på den mindre platsen, hemstaden. Den 

positiva aspekten blir att de små världarna blir minst lika betydelsefulla som de stora. 

Förändringar av attityder skapas genom den här typen av kreativa forum. Platser som 

Café Sylvia bidrar till att vidga våra vyer.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre rum och rörelse 
                         Catharina Karlsson & Maja Petri  
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MÄLARREGIONEN ÄR ETT begrepp som innefattar fler och fler människor. Snart kommer 

många i Sverige att kalla sig pendlare på något sätt. Här har vi har skildrat två olika sorters 

pendlande. Två olika resor som leder till samma stad, Eskilstuna. Det är en känsla av 

stress från Stockholm och en känsla av lugn från Norrköping. Vi har studerat pendlandet 

från våra egna perspektiv och vilka rum som omger oss både själsligt och kroppsligt under 

våra resor. Först har vi funderat på organisationen bakom pendlandet och järnvägen. 

 

Rörelse i rummet Mälardalen 
På medeltiden tog de sig fram med hjälp av vattenvägar, antingen med båt eller över isen 

på vintern. Det var det lättaste och nästan det enda sättet att transportera sig. Andra 

alternativ var att ta sig genom mörka skogar på vägar som var svårforcerade. Runt 

Mälaren växte samhällen upp. Idag används vattenvägarna inte som förr. Det är 

pendlandet med tåg och bil som skapar mälarregionens rörelse. ”Stockholm- 

mälarregionen har genom förbättrade kommunikationer utvecklats till en allt mer 

sammanhängande pendlingsregion och integrerad arbets- och bostadsmarknad, där de 

olika städerna på olika sätt har utvecklat relationer till varandra.” (Stockholm. 

Näringslivskontoret, 2006). 

 

För att skapa en region behövs det något som håller ihop den. Regioner skapas över hela 

världen av olika anledningar. Ursprungligen var det Mälaren som höll ihop regionen, 

numera får den ge namn åt den. Enligt Gren (2002) finns det tre olika slags regioner; den 

funktionella, den administrativa och den kulturella. Mälardalen tillhör den funktionella där 

geografiska enheter samlas kring ett gemensamt intresse: jobb. Där har vi det lim som 

håller ihop Mälarregionen. Pendlandet drar städerna närmare varandra. Regioner tenderar 

att växa ihop med bättre pendlingssystem (Broms Wessel et al., 2005). Om det kommer 

att hända med Mälardalen återstår att se. 

  

En region som Mälardalen drar till sig människor från andra områden där det saknas jobb. 

Frågan är om Mälardalen i fortsättningen kommer att betyda jobb på en plats och 

bostäder på en annan plats, om vissa städer helt kommer att leva på att det finns jobb på 

en annan plats. I Sverige sker det som i USA kallas för exurban. Vi bor på landet men 
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utan att ge upp stadsnärheten (Arnstberg, 2005). Detta är vad pendlandet i Mälardalen 

handlar om. Bo bra på landet och ha närhet till storstaden. 

 

Ständigt sker förändringar i regionen som ska förbättra möjligheterna för pendling men 

det sker med mer eller mindre lyckade resultat. Vem äger systemen och vem kan ge 

information om vad?  Alla skyller på alla, vem tar ansvar? SJ är tågens ansikte utåt, men 

det gamla SJ existerar nästan inte enligt Maria Ling, chef för marknadsavdelningen på SJ. 

Företaget består av många olika enheter. 

 

De flesta stationer i landet ägs av Jernhusen AB. SJ och andra lokala transportörer betalar 

per stopp för väntsalarna till Jernhusen AB. Företaget tjänar pengar på är att hyra ut 

lokaler till exempelvis caféer och Pressbyrån. De olika delar som finns i en väntsal styrs av 

olika aktörer. Banverket har hand om informationstavlor och utrop medan Jernhusen AB 

har hand om skötsel och säkerhet. 

 

Det finns ingen enhetlig handling att följa för hur ett stationshus ska se ut. Målet är att 

göra det så bra som möjligt för resenärerna, enligt Johanna Nilsson på Jernhusen AB, 

vilket ger vissa oskrivna regler för hur väntsalarna utformas. Nybyggda stationshus och 

väntsalar får en enhetlig utformning där informationsdesignen är mycket genomarbetad. 

Problemet med de gamla järnvägsstationerna är att de flesta stationshus är K-märkta och 

därför inte går att anpassa efter dagens behov.  

 

Det finns också en tydlig värdighet i de gamla stationshusen. Man kan klart se vilken 

viktig betydelse järnvägen hade förr i tiden. Enligt Ahlberg (1998) blev stationsmiljön 

under det sena 1800-talet ett monumentalt inslag i stadsbilden. Tyvärr är det sällan den 

monumentala känslan håller sig kvar när man stigit in i själva väntsalen. När vi ser 

baksidan där spåren är och där tågen kommer in är värdigheten borta och kvar är en 

avskalad fasad med en liten dörr. Man kan nästan bara gissa sig till att dörren leder in till 

väntsalen.  

 

SJ har länge haft problem med förseningar och trasiga tåg i Mälarregionen. På VLT:s 

webbsida kan vi läsa artikeln SJ utvecklar tågtrafiken i Mälardalen.1 ”Men det finns också 
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problem. I våras förklarade Banverket att banorna kring Mälardalen redan var 

överutnyttjade. De ville rent av minska trafiken. Det är så fullt på spåren att det är 

konvojkörning in till Stockholms central i morgonrusningen.”  

 

I boken 10 mil är inte så långt längre (Mälardalsrådet, 2005) hävdas till och med på att SJ kör 

baklänges in i framtiden. Bam Björling skriver där att ”den spårbundna kommunikationen 

är en avgörande framgångsfaktor” för Mälarregionen. Hon är väldigt kritisk till att SJ inte 

jobbar på marknadsmässiga villkor.  

          

Hur kommer vårt miljötänkande att påverka vårt resande i framtiden? Enligt SJ:s 

webbsida www.sj.se ser man redan en förändring i hur människor reser. Man väljer att ta 

tåget istället för bilen i jultrafiken. SJ har i sin tv-reklam den senaste tiden hyllat 

vardagshjältarna som väljer tåget istället för bilen. Maria Ling, chef för marknads-

avdelningen på SJ, menar att de jobbar aktivt med att visa hur bra järnvägen är för miljön. 

Hon berättar att SJ vunnit det prestigefulla priset 75-Wattaren i kategorin konsument-

reklam för sin miljökampanj. 

 

               
Bild 10. Baksidan av tågstationen i Eskilstuna. 

 ett helhetstänkande när det gäller alla delar 

ligt att åka tåg krävs det mer att någon säger 

t ut också. Att SJ fortfarande använder sig 

ga som vi talat med. Många stationer är inte 

Bild 9. Baksidan av tågstationen i Norrköping.                 

 

Det man som informationsdesigner saknar är

av resandet. För att det ska kännas miljövän

att det är miljövänligt, det måste se miljövänlig

av tåg från 80-talet ger fel ”vibbar” enligt mån

välkomnande. Maria Ling på SJ säger att de skulle behöva jobba med en mer fräsch, ren 

och miljövänlig känsla för att riktigt nå ut med budskapet ”Åk tåg”. 

 



Bild 11. Järnvägsstationen, Norrköping. Foto Catharina Karlsson. 
 

Norrköping-Eskilstuna. Rum ett: stationen 
Pendlarna dyker upp på olika sätt till tåget på morgonen, det är få som stressar. De 

kommer från olika håll i duggregnet. Många cyklar till stationen, Norrköping är en 

cyklande stad. ”Att inte cykla är att gå för långt”, är stadens slogan. Spårvagn två och tre 

skramlar förbi och lämnar av sina resande. En del pendlare kommer med bil. Oftast går 

pendlarna direkt igenom eller förbi stationen till de väntande tågen. 

 

Stationen är ett fint hus från Statens Järnvägars storhetstid. Inuti finns ett café och SJ:s 

biljettkassa samt en internetstation, som ingen använder.  Järnvägsstationen är en plats i 

Norrköping som är öppen för allmänheten och varm. Många alkoholiserade och socialt 

utsatta passar på att värma sig där när kylan kommer. Det har blivit deras hus. Andra som 

vill värma sig medan de väntar på sitt tåg känner sig som inkräktare. Kvällstid känns det 

otryggt att gå igenom hallen.  

 

Pendlarna styr sömnigt sina steg till samma plattform varje morgon. Som tur är ändras 

inte avgångarna så att de hamnar på fel tåg i sin dvala. 
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Bild 12. Järnvägsövergång, Norrköping. Foto Catharina Karlsson. 
 

Norrköping-Eskilstuna. Rum två: tåget 
Det finns en trygghet i att stiga på tåget för en pendlare, att ta plats på tåget i tid innan 

avgång och att slappna av. Men de som inte åker varje dag är oroliga att de tagit fel tåg 

och frågar gärna andra i vagnen. ”Går det här tåget till Västerås?” Samma pendlare varje 

dag, samma platser, många sover, andra pratar oavbrutet, vilket gör att jag lär känna dem. 

Jag vet lika mycket om dem som de som de egentligen berättar för. Andra har sitt kontor 

på tåget. De får betalt för att sitta där och jobba på resan. Alla stör alla.  

 

Konduktören låtsas att han/hon inte känner igen mig. Inga band knyts mellan pendlarna. 

Om någon som inte känner en annan börjar prata bryter den mönstret, det skapar obehag. 

Bara en rejäl försening ger tillstånd att prata med okända. ”Hörde du vad de sa i sista 

utropet, var skulle ersättningsbussen gå ifrån?” 

 

Tågets rörelse ger lugn. Tåget känns som ett undantag från det vanliga livet. Man är själv 

maktlös över dess hastighet och lynniga sätt att komma i tid ibland och ibland inte. Det 

finns ingen egentlig mening med att stressa här. Tankarna flyter lätt iväg. Man har sällan 
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så mycket tid att fundera som när man åker tåg. Tågets rörelse gör det nästan omöjligt att 

hålla sig vaken, jag somnar och vaknar mirakulöst lagom för att stiga av i Eskilstuna. 

 

 

Bild 13. Tågstationen, Eskilstuna. Foto Catharina Karlsson. 
 

Norrköping-Eskilstuna. Rum tre: stationen 
Väl framme finns det ingen som stannar upp, alla har ett mål för resan och försvinner 

snabbt iväg mot det. Man rör sig genom gången under spåren mot trappan. Därefter 

splittras klungan. Staden ligger alldeles intill.  
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Bild 14. Centralstationen, Stockholm. Foto Maja Petri. 
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Stockholm-Eskilstuna. Rum ett: stationen 
Det finns en bubbla runt mig från det att jag vaknar till det att jag ställer mig på 

tunnelbanan till centralstationen för att ta mitt dagliga tåg till Eskilstuna. På tunnelbanan 

spricker bubblan. Folk hamnar tätt inpå varandra. Det är tidigt och man kan känna 

tandkrämsdoften från vissa av medpassagerarna. Gratistidningarna prasslas och bökas det 

med tills det att vissa ger upp när vagnen bromsar in alldeles för fort och de prioriterar ett 

fast tag runt stången istället för att läsa dagens små nyhetsnotiser.  

 

Jag gör mitt val innan det är för sent, öppnar inte tidningen förrän jag sitter på en trygg 

plats på SJ-tåget från Stockholm. Dörrarna öppnas. Folk ställer sig redo att lämna lugnet 

på tunnelbanan till kaoset som möter oss på T-centralen. Folk vill in i vår vagn. De har 

inte tid att vänta på att vi ska gå av. För dem har redan stressen tagit över. Snart är det vår 

tur. Tar ett djupt andetag, ser till att väskan ligger tätt mot kroppen, tidningen i ett fast 

grepp och fram med armbågarna, sen börjar loppet till Centralstationen.  

 

Skoklackarna ekar mot det låga taket i passagen. Tidningsutdelarna försöker desperat få 

folk att ta just deras tidning. Få nappar. Tiden är för knapp och loppet till tågen vill ingen 

förlora. När passagen har passerats är det bara ett hinder kvar innan man nått sitt mål. 

Vänthallen. Alla har lika bråttom, men alla har inte samma riktning längre. Ingen vill vara 

den som måste bromsa upp sin fart och låta den som korsar ens väg komma förbi 

obemärkt. De erfarna pendlarna vet trots allt hur man väjer, men ändå håller kvar sin fart, 

med en irriterad blick mot dem som är i vägen. 
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Bild 15. Centralstationen, Stockholm. Foto Maja Petri. 
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Stockholm-Eskilstuna. Rum två: tåget 
Har tåget kommit i tid eller måste vi förbereda oss på att vänta och ha en växande oro 

inom oss? Taket över perrongen lurar oss att tro att vi står inne men kylan avslöjar fort att 

så inte är fallet. Perrongerna ligger tätt inpå varandra, ändå känns det som de på andra 

perrongen som kliver av pendeltåget är långt långt borta. Man är fortfarande nyvaken och 

för upptagen av sig själv än så länge. Fokusen ligger på att gå på SJ tåget så fort som 

möjligt inte att observera andra människor. Det som jag annars brukar tycka så mycket 

om. Väl på tåget tar jag min sedvanliga plats precis som mina medpendlare. Efter några 

års utprovning av platser vet vi var vi trivs bäst att sitta. Det känns tryggt och nästan som 

hemma. Stressen som tidigare hade övertaget över min kropp börjar mer och mer känna 

sig besegrad och lugnet kommer. Jackan tas av, stolen justeras och tidningen vecklas till 

sist ut.  

 

Dubbeldäckståget glider ut från Centralstationen. Känns lite vemodigt att lämna sin 

hemstad när man åker förbi Stadshuset och Söder Mälarstrand. Vilken vacker huvudstad! 

Trots vemodet känner jag mig ändå trygg. Om jag ändå måste åka ifrån min stad så gör 

det bekväma, mysiga SJ-tåget det lättare för mig. 

 

Flemingsberg, Södertälje, Nykvarn, Läggesta, Strängnäs och slutligen Eskilstuna. Återigen 

ett djupt andetag, väskan tätt inpå kroppen, fram med armbågarna, tidningen är slängd. 

Dörrarna öppnas. Vi kommer direkt ut på en grusig asfalterad plan. Det finns inget tak 

över perrong nr 1, inte heller en känsla av tågstation. Man skymtar en blå öppning bakom 

pendlarna. Det är entrén till väntehallen. Få visar något intresse för att besöka den. Nu 

ska alla till sina arbeten och skolor.  
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Bild 16. En tågkupé mellan Stockholm och Eskilstuna. Illustration Maja Petri. 
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Stockholm-Eskilstuna. Rum tre: stationen 
Gruset på perrongen fortsätter in genom den blå skjutdörren. Det finns ingen tydlig 

markering mellan ute och inne. Det är en liten vänthall. Man kommer först in i en förhall 

med två bänkar och en biljettautomat. Sen kan man följa gruset in till den större 

väntsalen. Där finns det som är standard för en väntsal: förvaringsboxar, bänkar, 

tidtabeller, Pressbyrån och SJ Resebutik.  

 

Belysningen går i ett gult sken och är endast placerad av praktiska skäl. Det doftar korv 

från Pressbyrån. Oavsett om man är sugen vaknar magen till liv. Stämningen är matt. Folk 

på stationen är i sina egna världar. Det är inte förrän det blir förseningar som folk vågar 

söka ögonkontakt och börja prata med varandra. Och förseningar blir det, en minut till 

timmar. Alla pendlare kan dra ett antal rysarhistorier om deras värsta försenings-

erfarenheter. Man har lärt sig att hantera det, men långt ifrån att acceptera det. Tiden får 

en annan betydelse. Det spelar ingen roll att kolla på klockan och räkna ut när man 

kommer komma hem igen utan istället hoppas på att man kommer komma hem 

överhuvudtaget. Bekvämligheten ändras från att få sitta på sin favoritplats på tåget till att 

åtminstone slippa stå upp ute och frysa.  
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Bild 17. Tågstationen, Eskilstuna. Foto Catharina Karlsson och Maja Petri. 
 

 

 

 



 



 

  
 
  

 

 

 

 

 

Mälarmattan 
  Staffan Udd 
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DEN FÖRSTA FEBRUARI 2008 rullas en 700 kvadratmeter stor matta ut på 

Munktellarenans golv i Eskilstuna.1 Mattan är en bild över Mälardalen och den används 

vid konferenser för att representera Stockholm-mälarregionen. Beslutsfattare från 

kommuner och landsting med anknytning till Mälardalsrådet vandrar runt på detta 

jättelika flygfoto för på så sätt få en uppfattning om hur tätorter och landsbygd hänger 

samman i det stora rummet Mälardalen. Just denna konferens anordnas av lobbygruppen 

”En bättre sits” som arbetar för bättre tåg och vägar i Mälardalen.  

Munktellarenan är en del av de gamla industrikvarteren i centrala Eskilstuna där Bolinder 

Munktell tillverkade traktorer och jordbruksmaskiner. Nu sker tillverkningen av dessa 

maskiner vid Volvo Construction Equipment vid en annan anläggning i Eskilstuna. 

Munktellområdet har blivit något av en symbol för stadens omvandling, idag inhyser de 

gamla industrikvarteren en sportarena, ett konstmuseum, en konsertscen, en folkhögskola, 

ett hotell samt Munktell Science Park där stadens nyföretagande och entreprenörskap 

utvecklas. Det finns en alldeles särskild mening med att presentera Mälarmattan i just den 

här kontexten, i en föränderlig miljö där många människor är verksamma med att skapa 

en positiv framtid för sin del av regionen.    

 

Mälarmattan kan levereras med en dramatisering där infrastruktur, trafik, pendling och 

befolkningstillväxt illustreras genom att deltagare får ställa sig på exempelvis Västerås och 

blicka in mot Stockholm. Viktiga platser och resurser i Mälardalen kan markeras med 

flaggor på mattan. Deltagare kan också få bära paket mellan Uppsala, Nyköping och 

Arboga för visa avstånd och logistikproblem.  

 

Mälarmattan är tillverkad vid Big Image Systems i Täby, ett företag specialiserat på stora 

bildformat. Tillverkningen av Mälarmattan gick till på så sätt att originalbilderna från 

Lantmäteriverket bearbetades i dator för att sedan sändas över till en stor digitalprinter. 

Färgpatronerna för den här skrivaren är bag-in-box lådor som rymmer 5 alternativt 10 

liter färg. De sammanfogade flygfotona över Mälardalen printades av en UV-printer på ett 

tåligt vinylmaterial. Vinylmaterialet sändes igenom UV-printern från rulle till rulle då 

bilden målades på 8 våder i 3 meters bredd och 30 meters längd.2 Beställaren och ägaren 

Mälardalsrådet hyr ut Mälarmattan och den levereras då i form av dessa noga märkta 
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rullar. Mälardalsrådet rekommenderar att erfarna mattläggare monterar mattan för att 

bilden ska likna Mälardalen i fågelperspektiv.   

  

Mälarmattan utgör en intressant informationsartefakt med stark anknytning till idén om 

en så kallad storregion i Mälardalen. De medel som krävs för att tillverka och hantera 

Mälarmattan associeras lätt till resursstarka intressen men också deras ambition att 

kommunicera frågan om hur vår framtid kommer att gestalta sig i Mälardalen.  

 

Att använda kartor som representation för landskap är en rätt vardaglig handling, men att 

interagera med kartan fysiskt – att faktiskt vandra omkring på kartan är en mer 

spektakulär handling. Mälarmattan representeras på en egen webbsida och där finns bilder 

från Mälartinget våren 2007. Bilderna visar hur politiker och beslutsfattare samlades för 

att diskutera frågor om den regionala utvecklingen och göra ”en simulerad region-

förstoring”. Bilderna på webbsidan används för att marknadsföra Mälarmattan och de 

värden och föreställningar denna informationsartefakt laddas med i detta sammanhang.  

 

Enligt Ylva Gustafsson Höjer på Mälardalsrådet är den första reaktionen för dem som 

möter Mälardalsmattan att de lägger sig på knä för att söka reda på det hus de bor i, eller 

möjligen peka ut sommarstugan någonstans i Mälardalen. Det hela brukar likna ett 

bönemöte, det är komiskt är att på avstånd se grupper av kostymklädda rumpor krypa 

omkring på Mälarmattan i sökandet efter bilden av sin privata plats i Mälardalen. Den 

andra reaktionen är insikten om Mälardalens enorma grönska, det är skog, vatten och 

natur överallt och städernas asfalt och betong syns som mycket små delar av helheten.  

 



 49

Bild 18. Mälarmattan vid Mälartinget i Västerås våren 2007. Foto Mälardalsrådet.  
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Kartan som metafor, eller bättre formulerat: kartan som begrepp, används ibland för att 

tydliggöra en strategi eller en plan men kallas då ”road map” med en vidare betydelse än 

ordet vägkarta. Mälarmattan används för visualisering av strategier för regionen omkring 

Mälaren. Mälarmattan betraktad som informationsartefakt ger oss inte mer information än 

vad användaren lägger till ovanpå detta jättelika flygfoto så ingår Mälarmattan i det 

övergripande arbetet med en ”road map” för utveckling och marknadsföring av 

Mälardalen. Vad det gäller informationsinnehåll så framstår Mälarmattan mycket enkel i 

jämförelse med geografiska informationssystem (GIS).  De flesta kommuner använder 

GIS, interaktiva kartor vilka kontinuerligt fylls på med alla tänkbara uppgifter om 

befolkning, ekonomi och infrastruktur. Sådana system gör det möjligt för att förbereda 

politiska beslut exempelvis genom att på en karta över orten identifiera var behovet av en 

ny förskola finns (där flest nyfödda bor) eller räkna ut vilken tur en sopbil eller snöröjare 

ska köra genom ett bostadsområde på mest effektiva sätt.         

 

Mälarmattan är en representation av landskapet Mälardalen som det ser ut idag, regionen 

var som bekant helt täckt av havsvatten för tusentals år sedan, förutom Landsberget i 

Fagersta kommun som stack upp över havsytan, och det var förmodligen där de första 

mälardalsborna senare valde att landstiga med sina kanoter.3 Vattenflödena ökar återigen i 

Mälardalen och landskapet förändras i takt med att strandlinjerna drar sig längre upp på 

land. Det är ännu inte ett alltför kritiskt läge. Däremot har beslutsfattare i regionen 

identifierat konsekvenserna av ökade vattenflöden och de studerar nu kapaciteten för 

utflöde av Mälarens vatten genom Stockholms och Södertäljes Slussar.  

 

Informationssyftet med Mälarmattan är inte att ge de historiska perspektiven, men väl 

vara ett stöd i diskussionen om de gemensamma frågor som binder ihop kommuner och 

landsting i Mälardalen. Kommunikationer och ökade vattenflöden är sådana frågor. 

Ytterligare en gemensam fråga handlar om hur Mälardalen uppmärksammas i den globala 

konkurrensen med flera hundra liknande regioner i världen. För det syftet passar det stora 

formatet alldeles utmärkt. 
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