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Stadsrummets relation till det vardagliga livet väckte ett särskilt intresse hos mig långt innan 
jag hade en tanke på att utbilda mig till arkitekt. Under min uppväxt i Haga i Göteborg, en 
arbetarstadsdel som under min uppväxts decennier förändrats både mentalt och materiellt, 
har jag på nära håll sett hur stadsrummet omformats och hur vardagslivets förutsättningar 
och rytmer därmed förändrats. I det offentliga materialiseras vardagen i en process där 
maktförhållanden, mellan människor och rum, är under en ständigt pågående omförhandling. 

Under tiden från slutet av 1980-talet till idag har jag sett hur min uppväxtstadsdel Haga 
förändrats.  Jag flyttade med min mamma till Haga när stora delar av området hade rivits och 
nya kvarter byggts i dess ställen. Haga var redan en bit på väg från slumstadsdel till modernt 
bostadsområde och dess mentala geografiska läge var på väg från ”utanför” till ”innanför”.  
Men under mina barndomsår var den stora majoriteten av Haga invånare fortfarande 
låginkomsttagare i form av konstnärer, kulturarbetare och arbetarklass. Haga var inte trendigt 
eller eftertraktat på den här tiden, även om det visst fanns många som associerade till 
stadsdelen som en plats med fina gamla hus. 

På gågatan i Haga fanns en butik, Satisfaction, som sålde begagnade CD- och LP-skivor. 
Satisfaction var en skivbutik med gott rykte men fyllde även en annan funktion i Haga - hit 
gick åtminstone en del ensamstående mammor och sålde sina CD-skivor om pengarna tog 
slut innan barnbidraget kommit. Jag har särskilt ett minne från när det hände. Min bästa 
väns mamma blonderade håret själv och råkade en gång ha i blonderingen så länge att håret 
blev orange. Jag minns hur hon då snabbt samlade ihop några skivor och sprang iväg till 
Satisfaction, för att ha råd att gå iväg till frisören. I butiken hade de såklart fattat nödläget och 
gett henne lite extra bra betalt för skivorna. 

Butiken fanns kvar några år in på 2000-talet men mot slutet drabbades den av hyreshöjningar 
och hade en konflikt med sin hyresvärd om detta, vilket synligt annonserades i butikens 
skyltfönster. Först satt där bara en lapp som informerade om att hyresvärden höjde hyran och 
krävde butiken på betalning för högre elkostnader. Därefter utökades antalet lappar i fönstret 

1. INLEDNING
Bakgrund
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Bild från Haga idag. 
(Bjurfors, 2018).  

Bild från Haga,  
gissningsvis tidigt 80-tal 

(okänd fotograf ). 
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med utförlig information om konflikten; kopior på elräkningar och hyresavier som tejpades 
upp i fönstren tills hela skyltfönstret till slut var täckt med papper. Sedan stängde butiken och 
hyresvärden renoverade lokalen. En tid senare syntes istället ett barnklädesmärke, populärt 
bland trendmedvetna föräldrar, i lokalen. 

En byggnad som inte drog till sig särskilt mycket uppmärksamhet i Haga var den gamla bad- 
och tvättanstalten som gick under namnet Renströmska. Till Renströmska flyttade en fri 
teatergrupp och öppnade upp lokalen för diverse fester och föreställningar. En kväll då vi gick 
dit hade de lagt golv över en av bassängerna och fyllt rummet där under med spöklig rekvisita 
som spindelväv och spindlar i plast. På vissa ställen i golvet fanns det hål med stegar så att 
man kunde kika, eller klättra, ner i bassängrummet. En annan bassäng hade de gjort om till 
bar. Det var en spännande rumslig upplevelse som fortfarande är ett av mina starkaste minnen 
från platser som fanns i Haga på den tiden. 

Några år senare gick det plötsligt rykten om att det gamla badet skulle öppna igen, till vår 
stora förtjusning. Kul att ha ett bad så nära, i vår egen stadsdel. Men när badet öppnade var 
det uppenbart att det inte var till för oss. Inträdet kostade fyra gånger så mycket som på det 
kommunala badet och badet marknadsförde sig som spa-anläggning. Namnet ”Hagabadet” 
kändes som en förolämpning, det var ju inte alls till för oss i Haga. 

Det finns många exempel på hur min stadsdel förändrades, men det här är två av dem som 
idag känns särskilt signifikanta för den process som pågick. Jag ser idag att det som skedde 
är klassiska tecken på gentrifiering, men som levandes sitt vardagsliv i den processen kan det 
vara svårt att se hela bilden. För mig och säkerligen de flesta som bodde i Haga under den här 
tiden, upplevdes de som små disparata förändringar som oförklarligt skedde parallellt eller 
som följder av varandra. Begreppet gentrifiering var därför en ögonöppnare för mig. 

Gentrifieringsbegreppet placerar in de här förändringarna i ett sammanhang och sätter ord 
på vad det är som skett – Haga gick från att vara en fattig och nedgången stadsdel som de 
flesta undvek, till att bli kanske det mest populära området i hela Göteborg. Den ostädade och 
charmiga, men också fattiga och nedgångna karaktären där jag kände mig hemma, har sakta 
men säkert förändrats till en städad, välpolerad och kommersiellt gångbar projektionsyta 
för medelklassens intressen. Det har inte skett av en slump eller som en del av en ”naturlig” 
utveckling utan är resultatet av en medveten anpassning till en global konkurrens städer 
emellan där den autentiska, centrumnära stadsbebyggelsen har en central roll i att sälja staden 
som attraktiv för en köpstark medelklass. 

Och samtidigt som det är trist att Haga håller på att bli precis som vilket ”gamla stan” som 
helst, så är det förstås fint att de gamla landshövdingehusen från tidiga 1900-talet kunnat 
bevaras och att de som bor där varken lever i misär eller under rivningshot. Men finns det 
en självklar motsättning mellan de två? Hur skulle en annan utveckling kunna se ut där 
vardagslivet i Haga, inte bara dess arkitektur, hade haft förutsättningar att finnas kvar? Vilken 
betydelse hade stadsrummet för att processen skedde just där och just så? Och vilken roll hade 
stadsrummet kunnat ta i ett annat scenario?

Gentrifiering är på så vis en del av min levda erfarenhet, som har lagt grunden för mitt 
intresse för staden och dess användning och som tagit mig hela vägen hit, till det här 
examensarbetet i arkitektur.
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Satisfactions skyltfönster 
uder konflikten.

Satisfactions lokal i Haga 
på 90-talet respektive 
idag. (Recordstore-
secondhand, 2018). 

Renströmska  
tvättanstalten på 90-talet 
respektive idag. (Teater 
trixter, 2018) (Hagabadet, 
2018).

Satisfactions skyltfönster  
på  1970-talet. 
(Recordstore-
secondhand, 2018).  
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I det här examensarbetet vill jag undersöka relationen mellan stadsrummet och det vardagliga 
liv som utspelar sig där. Jag är nyfiken på vilken roll arkitekturen har, och kan ta, i de 
förändringsprocesser som sker i en stad. Mitt fokus ligger på den materiella aspekten av 
stadsrummet, det vill säga den byggda strukturen och dess materiella beståndsdelar. 

Sambandet mellan stadsrum och vardagsliv är komplext. Rummet interagerar med, och 
formar den aktivitet som sker där genom allt ifrån omedvetna, oplanerade eller rutinmässigt 
utformade detaljer till väl genomtänkta och utstuderade fasader, gårdsrum och torg. Samtidigt 
omformas och omstruktureras rummet genom att det används. En mängd olika processer 
pågår parallellt och överlappar varandra i stadsrummet, och frågan om arkitekturens roll för 
vardagslivet har förstås inga enkla svar. Min frågeställning blir därför en ingång till att hitta 
vägar att undersöka stadsrummet i både teori och praktik. Genom att pröva mig fram hoppas 
jag kunna bidra till en bättre förståelse för ämnet, hur det kan undersökas och vilka svar som 
eventuellt finns. 

Jag är särskilt intresserad av hur maktpositioner omförhandlas i rummet och hur det fysiska 
rummet fungerar i relation till de förhandlingar och positioneringar som sker.  I det fysiska 
rummet utspelar sig dagligen en mängd möten och konflikter, en del är kortvariga medan 
andra pågår under lång tid och innefattar en mängd intressenter och aktörer. En sådan 
process är gentrifieringsprocessen. Gentrifiering är ett begrepp som beskriver en form av 
stadsförändrade process, där statushöjning av ett område på sikt leder till bortträngning 
av den befintliga befolkningen. Gentrifieringsprocessen har kopplingar både till det 
fysiska område där den utspelar sig men även till stadspolitiska strategier och globala 
konkurrensanspråk. 

Det jag vill fokusera på i mitt examensarbete är vilken betydelse den fysiska miljön har i 
gentrifieringsprocessen och vilken roll arkitekturen har i relation till den typen av rumsliga 
konflikter.  För att närma mig frågan vill jag studera den fysiska miljön utifrån en bred ansats, 
där det faktiska står i fokus och där hela skalan från detalj till överblick ryms. Min studie 
bygger därför på observationer och analys av territoriella företeelser som kan vara del av en 
gentrifieringsprocess, och deras relation till det urbana rummet. 

För att närma mig själva gentrifieringsprocessen har jag valt att studerat ett fenomen som 
ofta tas upp i samband med gentrifiering, nämligen konstnärlig verksamhet i form av galleri-, 
ateljé-, scenkonst- och annan liknande verksamhet. Gentrifieringsprocessen är en tid-rumslig 
process där konstnärlig verksamhet ofta återfinns i förstadiet och i tidiga skeden av processen, 
men ofta även senare, om än i annan form. En gentrifieringsprocess är svår att avgränsa i tid 
och rum men vid dess fullbordande är den konstnärliga verksamhet som varit med och banat 
vägen för områdets statushöjning ofta bortträngd, utbytt eller omvandlad. Konsten och dess 
praktik har därför en intressant roll i gentrifieringsprocesser då den anses (avsiktligt eller 
oavsiktligt) initiera den process som senare orsakar dess bortträngning. 

För att få ett en mer övergripande förståelse för gentrifieringsprocessen, vilken ofta är en 
process som pågår under flera decennier, kommer jag att studera den konstnärliga praktiken 
som fenomen i gentrifieringsprocessens tidiga skede. Det betyder att jag inte fokuserar på en 
särskild plats utan istället finner platsen utifrån var fenomenets geografiska lokalisering. 

Den övergripande frågan för det här arbetet handlar om det materiellas betydelse för en viss 
typ av förändringsprocesser i staden, närmare bestämt gentrifieringsprocesser. Med det som 
utgångspunkt har jag valt att undersöka den småskaliga territoriella produktion som sker i 

Syfte och frågeställning
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Disposition

direkt anslutning till konstnärliga verksamheter. Hur är den synlig i stadsrummet? Hur formas 
den av, och formar, den materiella strukturen där den verkar? Vilken betydelse har den för hur 
associationer till det specifika stadsrummet förändras? I en mening har jag formulerat syftet 
såhär: att undersöka vilken roll konstens småskaliga territorialiseringar har för urban rumslig 
förändring. 

Jag har försökt att sammanfatta en mängd komplexa frågor i relation till mitt syfte i följande 
fem frågeställningar: 

•	 Hur ser den territoriella produktionen ut hos konstnärliga verksamheter i områden 
som befinner sig i en möjlig gentrifieringsprocess?

•	 Hur bidrar den territoriella produktionen till materiella förändringar i stadsrummet 
och till förändrade territoriella associationer?

•	 Vilken roll har arkitekturen och den byggda miljön för verksamheternas territoriella 
strategier?

•	 Har konstens småskaliga territorialiseringar någon betydelse för urban rumslig 
förändring?

•	 Hur kan territorialitet och territoriella strategier dokumenteras, kartläggas och 
visualiseras?

Kapitel 1 ger en bakgrund till mitt projekt samt det syfte och de frågeställningar som varit 
vägledande för hur arbetet utformats. 

Kapitel 2 ger en teoretisk introduktion till både gentrifiering och territorialitetsteori. Här 
redogör jag också för de metoder jag använt och de avgränsningar jag gjort för studien. 

Kapitel 3 presenterar de tio platser jag valt, där konstnärliga verksamheter på olika sätt 
territorialiserar stadsrummet. Här beskrivs platserna och den territoriella produktion jag 
identifierar i både text och fotografi. 

Kapitel 4 redogör de fyra olika visualiseringsmetoder jag använt för att synliggöra olika 
aspekter av territoriella strategier. De två första metoderna ger en bild av platsernas 
territoralitet och de två senare utgår mer specifikt från ANT och aktör-nätverkens 
beståndsdelar. Här presenterar jag också en fysisk modell där territoriella strategier undersöks. 

Kapitel 5 redovisar min sortering av territoriella strategier och vilka beståndsdelar jag funnit 
hos dessa. 

Kapitel 6 ger utrymme för en slutdiskussion där jag sammanfattar studien och kopplar 
tillbaka till frågan om de konstnärliga verksamheternas territoriella strategiers betydelse för 
gentrifiering. 
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Gentrifiering är ett begrepp som på senare tid använts allt oftare i den offentliga debatten 
kring hur städer förändras (Thörn, Holgersson 2014, 12). Begreppet myntades på 60-talet av 
den brittiska sociologen Ruth Glass, som studerade hur bostadsområden i London ändrade 
karaktär i och med att slitna arbetarkvarter togs över och renoverades av medelklassen så 
att de ursprungliga invånarna trängdes ut. Hon beskrev det som en förändringsprocess om 
bygger på “renovering av äldre bebyggelse, förändrade upplåtelseformer från hyresrätter till 
äganderätter, ökande fastighetsvärden och bortträngning av tidigare hyresgäster” (Thörn, 
Holgersson 2014, 14). Eric Clark definierar begreppet såhär: “gentrifiering är en process som 
innebär att sammansättningen av en grupp markanvändare förändras så att den nya gruppen 
får högre socioekonomisk ställning än den tidigare, samtidigt som den byggda miljön också 
förändras genom nya investeringar i fast egendom” (Clark 2014, 39). Catharina Thörn och 
Helena Holgersson beskriver gentrifiering som “en klassbaserad omstrukturering av staden 
som gynnar vissa grupper på bekostnad av andra” (2016, 246).

Begreppet beskriver alltså en process där både den sociala statusen och den materiella 
rumsligheten förändras i ett område. Generellt associeras det pre-gentrifierade området till 
eftersatt underhåll, låga hyror och markpriser, en invånarbas i arbetarklassen och en stor 
heterogenitet bland invånarna. Det gentrifierade området associeras istället till upprustning 
och investeringar i fastigheter, stigande hyror och markpriser, inflyttad medelklass med stort 
kulturellt kapital och en allt mer homogeniserad sammansättning av invånare. (Holm 2014, 
215-234).

Ur detta går att utläsa en av gentrifieringsprocessens viktigaste beståndsdelar, nämligen 
omstruktureringen av invånare där den tidigare arbetarklassbetonade befolkningen 
byts ut mot medelklass. Här synliggörs en av gentrifieringens grundläggande konflikter; 
bortträngningen. Bortser man från bortträngningen kan gentrifieringens uttryck tyckas 
vara av godo eftersom den trots allt förändrar områden till det bättre: det blir kanske renare 
och finare, husen tas om hand och brottsligheten minskar. Detta är naturligtvis positiva 
förändringar i en bostadsmiljö. Men gentrifiering innebär också per definition bortträngning, 

2. TEORI OCH METOD
Gentrifiering
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vilket innebär att det inte är den befintliga befolkningen som får del av de positiva 
förändringarna. Istället flyttar eller flyttas de till mer perifera områden i staden. Gentrifiering 
är på så sätt ett uttryck för ekonomisk ojämlikhet och sätter på många sätt fingret på den 
konflikt mellan klassintressen som så ofta är osynlig i dagens städer. Gentrifiering an 
inledningsvis medföra vissa positiva förändringar av ett område, men för dess befolkning 
kan den få katastrofala följder. I dess mer aggressiva form slås grannskap sönder, människor 
blir bortträngda och tillgången till staden blir ojämlikt fördelad - segregationen ökar.  Min 
utgångspunkt är därför att gentrifiering i grunden är problematisk. 

Clay har gjort en kartläggning av gentrifieringens olika faser, som visar hur 
gentrifieringsprocessen förändras efter hand och vad som kännetecknar de olika delarna av 
processen (Holm 2014, 216-217). Hans modell bygger på fyra faser. 

Under den inledande fasen sker en inflyttning till området där främst unga, studenter och 
kulturarbetare flyttar in. Dessa grupper är låginkomsthushåll som är beredda att flytta 
in i ett nedgånget område, ofta med osäkra kontrakt, och med egen insats renovera och 
upprusta. Till skillnad från lågutbildad arbetarklass har de ofta ett stort kulturellt kapital 
vilket i gentrifieringens andra fas börjar påverka området positivt. Den här gruppen av tidiga 
inflyttare har kallats för pionjärer, eftersom de banar väg för ökad inflyttning och upprustning. 

I den andra fasen har området börjat vända sitt rykte och fler flyttar in. Till följd av en ökad 
efterfrågan på bostäder blir det på vissa håll svårare för de ursprungliga invånarna att bo kvar. 
Förutom de upprustningsarbeten som de inflyttande hushållen själva gör väcks ett intresse hos 
fastighetsbranschen och några professionella investeringar påbörjas. 

I den tredje fasen ökar investeringarna från fastighetsbranschen, som ser potentialen i att 
öka värdet på bostadsbeståndet. Markpriserna stiger och de som flyttar in i den här fasen 
har större ekonomiska resurser. Inflyttarna lockas av det kulturella kapital som området 
fortfarande identifieras med, trots att bortträngningen av de s.k. pionjärerna nu är märkbar. 

I den sista fasen har priserna på bostäder stigit, utbudet av butiker speglar intressena och 
köpkraften hos den medelklass som nu flyttar in. När fler av områdets tidigare invånare 
trängs bort, till följd av stigande priser, blir området mer och mer homogent i relation till 
åldersgrupp, utbildningsnivå och inkomst.  

Pionjärerna, gruppen av tidiga inflyttare, tycks ha en viktig funktion för 
gentrifieringsprocessen nästan oavsett var eller hur processen tar form. De har också en 
särskild ställning i gentrifieringsprocessen, då de i ett tidigt skede bidrar till gentrifieringen för 
att i ett senare skede själva bli bortträngda av densamma. I de studier av gentrifiering jag tagit 
del av är pionjärerna återkommande i rollen som igångsättare för ett områdes statushöjning.  
Men vad är status och hur kommer den till uttryck?

Bland pionjärerna kan finnas studenter, kulturarbetare och unga men en särskild viktig grupp 
utgörs av konstnärer. Status är som något som uppstår i relation till pionjärernas kulturella 
kapital. Konstnärer har ett stort kulturellt kapital till följd av sin ofta långa och statusbärande 
utbildning, men saknar ofta ekonomiskt kapital då det för de flesta konstnärer är svårt att 
försörja sig enbart på konstnärligt arbete. Konstnärer tycks också vara de som återfinns bland 
de allra tidigaste inflyttarna, de har i många fall funnits i området under lång tid utan att ens 
väcka något större intresse (Cameron, Coaffee 2005).

Gentrifiering och konstnärlig verksamhet
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Sharon Zukin, amerikansk sociolog, har studerat hur före detta industribyggnader på 
Manhattan under efterkrigstiden succesivt togs över av konstnärsateljéer, där konstnärer 
inredde industrilokaler för att både bo och arbeta (2014). Förekomsten av konstnärsateljéer 
ökade intresset för området hos medelklassen och efter en tid började medelklassen köpa 
ateljéer för att använda för boende, så kallat ”loft living”. De gamla industrilokalerna hade, via 
konstnärernas ateljéer, fått ett nytt ekonomiskt värde och priserna på loft bara steg. Konstnärer 
som ägde sina ateljéer kunde förstås sälja dem till ett bra pris och flytta, medan de som hyrde 
lokaler förmodligen blev tvingade till flytt till följd av det nya höga markvärdet. 

Konstens funktion som statusbärare växte enligt Zukin fram under 1960-talet, då flera 
faktorer bidrog till en estetisk vändpunkt. Efter industrialismen fanns en vilja att markera 
inträdet i post-industrialismen genom att förhålla sig till industrialismens byggnader på 
ett nytt sätt, exempelvis som bostäder. Synen på industrialismens artefakter förändrades 
och intresset för bevarande av dess byggnader ökade därmed. Under 1960-talet befann sig 
vågen av rivningar i stadskärnor och massproduktionen av höghus på sin spets och vände 
istället mot ett ökat intresse för bevarande av det ”genuina” och ”äkta”. Industrialismens 
byggnader började då anses estetiskt tilltalande (2014, 58-59). Samtidigt övertog delar av 
medelklassen det konstintresse som tidigare varit begränsat till överklassen vilket bidrog till 
att konstnärernas livsstil blev eftertraktad även hos medelklassen. Zukin visar exempelvis 
på hur medelklassens ökade efterfrågan på s.k. ”loft living” (att bo i industriella lokaler som 
varit (eller liknar) konstnärsateljéer) uppstod i och med ett ökat intresse för konsten och 
konstnärers livsstil. (2014, 15) 

Klass är ett begrepp som ibland används när gentrifiering diskuteras. Under 
gentrifieringsprocessen förändras befolkningssammansättningen från att huvudsakligen 
bestå av arbetarklass, till att istället utgöras av medelklass. Här spelar konstnärerna som 
grupp en viktig roll. Konstnärer är, enligt David Ley (2003), väldigt speciella medlemmar i 
medelklassen, då de trots sin familjebakgrund ofta strävar bortom normer och konventioner 
och efter andra värden än ekonomisk stabilitet. Han menar att konstnärers livsstil 
kontinuerligt flyttar gränserna för medelklassen men att den samtidigt är dess koloniserande 
arm.  Konstnärer söker det genuina och autentiska, det som är motsatsen till industriellt och 
massproducerat. Genom att appropriera det autentiska omvandlar konstnären detta till något 
värdefullt, något statusbärande (Ley 2003). 

En konstnär gör, genom sin konstnärliga praktik, föremål och händelser till konst, vilket sker 
i en process där konstvärlden värderar och avgör vad som får status som konst. Liksom det 
faktum att det en konstnär skapar upphöjs till konst, menar Ley att de rumsliga utberedningar 
konstnären gör även de upphöjs i status och värde (Ley 2003). 

Konstnärers inflyttning i ett område, antingen genom bosättning eller genom konstnärlig 
verksamhet i form av ateljéer och utställningslokaler kan därför vara ett tecken på att en 
gentrifieringsprocess kan komma att starta. Det kan också omvänt fungera som stadspolitisk 
strategi att locka (eller aktivt flytta) konstnärlig verksamhet till ett område där en 
gentrifieringsprocess anses önskvärd. Detta är synligt inte minst i Malmö stads planprogram 
och översiktsplaner där konstnärlig och kulturell verksamhet ofta benämns i positiva ordalag 
och, till skillnad från befintlig industriverksamhet, föreslås få finnas kvar även efter ett 
områdes omvandling (Malmös stad 2014, Malmö stadsbyggnadskontor 2008). 

Trots att konstnärer alltså är eftertraktade i stadsbilden har de ofta en svag ekonomisk 
ställning, vilket gör det möjligt att styra deras närvaro genom att erbjuda subventionerade 
lokaler och andra förmåner som det är svårt eller omöjligt för en konstnär att tacka nej till. 
På ett sätt kan man säga att konstnärer drar fördel av att de är eftertraktade, genom att de 
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får tillgång till utrymme och riktade bidrag för att kunna genomföra sin konst. På samma 
gång används konstnärer ibland som en bricka i stadspolitiska spel som i förlängningen 
bidrar till bortträngning och segregation. Och slutligen drabbas ofta konstnärerna själva av 
bortträngningen och blir därmed förlorare i den gentrifieringsprocess de själva varit del i att 
starta. Konstnärens roll är alltså motsägelsefull och dess fält är svårnavigerat. 

Territorialitet

Fyra former av territoriell produktion

Makten över territoriet är grundläggande för gentrifiering. Jag har därför fokuserat på 
territorialitet och territoriella strategier då jag studerat hur konstnärliga verksamheter tar plats 
i, och påverkar stadsrummets förändring. Mina territorialitetsstudier har framför allt tagit sin 
utgångspunkt i Arkitekturens territorialitet av Mattias Kärrholm (2004). Jag förhåller mig till 
Kärrholms begrepp och teoribildning kring territoriell produktion, som inspirerats av Actor 
Network Theory (ANT). Valet av teoretisk utgångpunkt beror på möjligheterna att studera 
just konstens strategier för att ta plats och verka i stadsrummet. Användandet av aktör-
nätverksteori har samtidigt format studien på så sätt att jag fördjupat mig i den materiella 
aspekten av territoriell produktion och hur verksamheterna aktiverar olika materiella tillägg i 
syfte att producera en viss territorialitet.

Kärrholm beskriver fyra former av territoriell produktion; territoriell taktik, territoriell 
strategi, territoriell appropriation och territoriell association, som fyra skilda sätt att upprätta 
och upprätthålla territorier (2004, 82). 

Territorier kan skapas genom territoriell strategi eller taktik, vilket innebär att avgränsningen 
sker medvetet, genom riktad produktion. Skillnaden mellan dem är att den territoriella 
strategin planeras i förväg och från distans och ofta upprätthålls genom att den delegeras 
till ting. Den territoriella taktiken utövas istället direkt på platsen och är därmed svårare att 
upprätthålla över tid (Kärrholm 2004, 83). 

Territoriell association och appropriation representerar istället två produktionsformer 
där den rumsliga avgränsningen sker utan medveten handling, genom bruk. Territoriell 
association innebär att territoriet kopplas till en viss användning eller aktivitet, utifrån att den 
användningen upprepas på platsen. Territoriet börjar på så vis att associeras till den aktivitet 
som sker där. Territoriell appropriation uppstår istället när en viss grupp återkommande 
använder en plats och därmed upprättar ett territorium kopplas samman med gruppen 
(Kärrholm 2004, 83). 

Kärrholms teoribildning bygger på en utveckling av Certeaus begrepp strategi och taktik. 
Certeau använder de två begreppen strategi och taktik på ett liknande sätt, där strategi är en 
planlagd rumslig kontroll som producerar specifika territorier medan taktik utövas i stunden 
och endast kan manipulera och påverka det territorium som strategin skapat (Kärrholm 2004, 
84). 

Det som framkommer tydligare i Certeaus begrepp är ett maktperspektiv mellan de två. 
Den som utövar en strategi har en helt annan position att forma och kontrollera rummet, 
i jämförelse med den som enbart kan förändra det genom taktik. Certeau beskriver det, 
enligt Kärrholm, som att ”strategin beskriver rummets makt över tiden medan taktiken 
representerar tidens makt över rummet” (2004, 85). På liknande sätt innebär den territoriella 
strategin någon form av planlagt, medvetet avgränsande i rummet av en aktör med tillräckliga 
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resurser för att kunna upprätthålla territoriet över tid, vilket ofta förutsätter ett visst mått av 
rumslig makt.  Den territoriella strategin och taktiken är dock inte lika strikt uppdelade som 
Certeaus begrepp, utan är mer flytande och kan istället visa på skiftande maktpositioner.  En 
territoriell produktion kan exempelvis röra sig från taktik till strategi, och en aktör som utövar 
en strategi i relation till en annan aktör kan i relationen till andra aktörer utöva en taktik. 

Den skiftning som Kärrholms begrepp tillåter är användbar i min studie, då den kan 
synliggöra konstens olika roll i gentrifieringsprocesser. Den konstnärliga verksamheten utövar 
en territoriell strategi i syfte att skapa och upprätthålla ett territorium i stadsrummet, en 
rummets makt över tiden, men är samtidigt i ständig relation till fastighetsägarens och stadens 
territoriella strategi för byggnaden, gaturummet eller närområdet. 

De konstnärliga verksamheterna jag studerar har alla en verksam territoriell produktion som 
uppfattas på platsen genom olika territoriella produktionsformer. Jag har främst studerat 
territoriell strategi, det vill säga hur kontrollen över platsen delegeras till regler eller ting. En 
anledning till mitt fokus på terriroriell strategi är att jag intresserar mig för den materiella 
aspekten av territorialitet och hur territorialiteten är synlig i rummet även när den inte 
upprätthålls av mänsklig närvaro. 

Territoriell maktutövning kan ske inom ett territoriellt program, vilket kommer till genom 
någon typ av viljeyttring (Kärrholm 2004, 144). Ett territoriellt program jag studerar i det här 
arbetet är exempelvis en viss konstnärlig verksamhets strategi för att forma sitt territorium 
i stadsrummet. Kärrholm skiljer här på aktörer som är del av programmet, det vill säga de 
som verksamheten medvetet aktiverat i syfte att upprätthålla territoriet, och de som inte 
är del av programmet, det vill säga de som tillfälligtvis stödjer verksamhetens program 
men inte medvetet gjorts till del av det (2004, 144). Även om jag främst intresserat mig för 
verksamheternas territoriella program så visar det sig också att aktörer utanför programmet 
kan vara väsentliga för verksamhetens territoriella produktion. 

Actor-network theory

Actor Network Theory (ANT) utvecklades, bland andra, av den franske sociologen Bruno 
Latour på 1980-talet. Latour menar att det sätt vi lärt oss att förstå världen är genom att ordna 
den i strukturer med två nivåer, i del och helhet. ANT bygger istället på idén om att låta bli 
att skapa en uppdelning och Latour menar därmed att teorin varken är postmodern eller 
poststrukturalistisk, utan antistrukturalistisk (Latour 2005, 9-10). 

Aktören i begreppet aktör-nätverk beskrivs som det som förmås agera av många andra, och 
aktören är på sätt aldrig ensam om ett agerande utan styrs av sitt sammanhang. ANT gör inte 
heller skillnad på om aktören består av en människa eller ett ting, en aktör kan med Latours 
ord vara både människa eller ickemänniska (Kärrholm 2004, 120). Det är dock viktigt att 
poängtera att en aktör inte är det samma som ett visst objekt eller subjekt, istället är en aktör 
det som förmås att agera utifrån den kontext där de verkar. Ett aktör-nätverk är alltså aldrig 
en fast konstruktion, det är ett sätt att tolka ett specifikt sammanhang genom att identifiera 
aktörerna i det nätverk som verkar för ett visst skeende. Jag kommer dock att istället för 
“aktör” använda ordet “aktant” om det specifika ting som agerar och senare även “aktanttyp” 
om de specifika aktantroller som olika ting kan ta. 

Kärrholm diskuterar ANT specifikt utifrån ett arkitekturperspektiv och teorin blir därmed 
användbar för att analysera hur arkitektur och byggd struktur formar aktörnätverk i syfte 
att påverka rummets användning. Med hjälp av ANT har jag analyserat den materiella 
strukturens beståndsdelar i syfte att dechiffrera och synliggöra de aktörer som konstnärliga 
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verksamheter använder i syfte att producera territorialitet. 

Jag var inledningsvis skeptisk till ANT då den typen av teorier som bortser från 
maktperspektiv och slätar ut befintliga hierarkier tenderar att missa väsentliga delar av 
verkligheten. Latour beskriver själv ANT som ett sätt att platta till världen för att synliggöra 
varje ny länk som sammankopplar den sociala världen (Latour 2005, 30). ANT fungerar helt 
enkelt inte för att synliggöra strukturella maktpositioner, eftersom teorin i sig bygger på att 
plocka isär strukturer och upphöja alla dess beståndsdelar till en och samma nivå. (Struktur är 
överhuvudtaget något som Latour kritiserar redan från första sidan i sin bok ”Tinget återställt” 
(Latour 2005)). Däremot är ANT användbart för att synliggöra beståndsdelar och hur de 
sammankopplas i syfte att få något att hända. Man kan kanske säga att ANT är ett verktyg för 
att få syn på hur beståndsdelarna agerar i syfte att få något att ske. 

I min studie av konstnärliga verksamheters territoriella produktion bidrar ANT med ett 
verktyg för att studera och analysera hur territorier skapas och upprätthålls. Min användning 
har ANT fungerat som en ingång till att studera hur territorier skiljer sig, vilken betydelse 
de materiella beståndsdelana har för den territorialitet som produceras och hur småskalig 
territorialitet kan vara en del i ett större (territoriellt) sammanhang. Jag använder ANT för att 
rikta ljuset mot de olika strategier verksamheterna använder för att ta stadsrummet i anspråk. 

Gentrifiering som territorialisering
Territorialitet har en tydlig koppling till gentrifiering. Enligt Kärrholm är territorialitet en 
rumsligt avgränsad och verksam kontroll, som är resultatet av en pågående maktutövning 
(2004, 77-80). Territorialisering av ett rum är detsamma som att ta kontroll över rummet 
genom att styra vem som använder det och till vad. Gentrifiering brukar förenklat definieras 
som en statushöjning av ett område, men handlar i grunden om kontroll över ett rumsligt 
territorium. Under gentrifieringsprocessen omförhandlas makten över territoriet i en 
rumslig process som ofta innebär att en grupp användare trängs bort till förmån för en 
annan. Kärrholms skiljer, som nämnts tidigare, mellan territoriell produktion som är 
riktad (strategi och taktik) eller sker genom bruk (association och appropriation), där 
riktad produktion innebär en avsiktlig begränsning av tillgängligheten till ett visst område 
(2004, 83). Begränsad tillgänglighet innebär att vissa (aktiviteter, grupper) inte får plats i 
det territorialiserade området, vilket i praktiken är det som sker i och med gentrifieringens 
bortträngningsmekanismer. Gentrifieringens grundläggande konflikt handlar om makten 
över rummet - makten att kontrollera rummet, det vill säga den territoriella makten i ett visst 
avgränsat rum. 

Territorier ska, enligt Kärrholm, vara utpekbara men deras gränser kan samtidigt ibland vara 
svårdefinierade (2004, 79) Territorialitet är istället någonting effektivt och avläsbart i den 
byggda miljön (2004, 80). De här två påståendena stämmer också bra in på hur gentrifiering 
fungerar; det är svårt, för att inte säga omöjligt, att definiera dess avgränsning i tid och rum, 
men den är samtidigt enkelt avläsbar i rummet.  

Gentrifieringsprocessen går att beskriva i termer av ett territoriellt program, eller ett aktör-
nätverk som aktiveras i syfte att få gentrifiering att ske. Med hjälp av flera olika aktörer, 
där konsten kan vara en, mobiliseras en kraft som verkar för att ett område ska ges nya 
associationer vilket kan leda till nya användare och verksamheter eller materiella förändringar 
som investeringar i nybyggnation. 

Kärrholm kallar den typen av territoriell association som associerar ett territorium med en 
viss klasstillhörighet eller grupp för en territoriell distinktion (2004, 94). Ett område med 
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låg status kan stigmatiseras, d.v.s. associeras starkt till något negativt, medan ett område som 
statushöjts kan verka exkluderande gentemot vissa grupper genom att det associeras starkt 
till en helt annan grupp. Den territoriella associationen skapar inte bara en föreställning om 
platsen, denna föreställning även kan påverka platsens användning. Associationens kraft att 
tillgängliggöra eller exkludera områden för olika grupper av människor är intressant i relation 
till frågan om gentrifiering, inte minst i relation till konstens roll i gentrifieringsprocessen. 
De förändringar i associationer som sker när ett område går från nedgånget bostads- eller 
industriområde till att bli ett område som huserar konst- och kulturliv är en viktig beståndsdel 
i processen där ett område gentrifieras. En intressant aspekt av det är att det i vissa fall kanske 
inte ens är nödvändigt att ett område i verkligheten innehåller särskilt mycket konst, så 
länge berättelsen om området involverar konst som en viktig beståndsdel. Vad ett område 
förknippas med är alltså minst lika viktigt som vad ett område de facto innehåller. Liksom 
kommersiella aktörer använder associationer för att profilera och marknadsföra företag och 
varor använder städer liknande metoder i syfte att förändra bilden av en stad eller en stadsdel. 
Gentrifiering är resultatet av en sådan process. 

En intressant fråga för det här arbetet är brytpunkten mellan territorialitet och gentrifiering. 
Territorialitet produceras dagligen i olika former utan att för den sakens skull orsaka 
gentrifiering. Gentrifiering däremot förutsätter en viss territoriell produktion för att själva 
processen ska existera. Den nödvändiga territorialiteten kan skapas med hjälp av bestående 
materiella förändringar i stadsrummet men även med hjälp av reklam, offentlig debatt och 
tillfälliga evenemang. Den territoriella strategin bygger på att skapa ett territorium som 
associeras med något annat än tidigare, något med högre status. 

Det finns otaliga exempel på hur detta har gjorts rent praktiskt. I Malmö har vi exempelvis 
sett hur Västra hamnen omassocierades från industriområde till modernt miljömedvetet 
bostadsområde genom rivningar och nybyggnation i en viss riktning, eller hur Augustenborg 
gick från att associeras till ett 50-talets arbetsklassområde till att bli Ekostaden Augustenborg. 
Den territoriella strategin materialiserades i takodlingar, dagvattensystem, solpaneler och ett 
nybyggt 14-våningshus med odlingsprofil (där två rum och kök har en hyra på runt 11 000 kr i 
månaden), och förstås även en hel del marknadsföring.

Men enbart en strategisk produktion av territorialitet i en stadsdel eller i ett område innebär 
förstås inte gentrifiering. Gentrifiering förutsätter, som jag tidigare lyft fram, att även 
bortträngning sker - det vill säga en förändring vad gäller territoriell appropriation. I Västra 
hamnen trängdes industriverksamheter och arbetsplatser åt arbetarklassen aktivt bort för 
att ge plats åt bostadshus åt medelklass. I Augustenborg ser situationen annorlunda ut. 
Området består till övervägande del av hyresrätter ägda av det kommunala bostadsbolaget 
MKB och när det odlingsprofilerade höghuset byggdes lockade det visserligen en ny grupp 
människor att flytta in till området men de trängde knappast ut några befintliga hyresgäster. 
På sikt skulle dock ett ökat intresse hos medelklassen för ett område som Augustenborg 
innebära ett underlag för andra typer av butiker och verksamheter och medföra prishöjningar, 
hyreshöjningar, krav på utförsäljningar eller nyinvesteringar, men också en mer abstrakt 
förändring som ofta beskrivs av befintliga invånare som en känsla av att inte längre känna sig 
hemma. 

I min undersökning av konstnärliga verksamheters territoriella produktion har jag inte direkt 
studerat om eller hur den eventuellt kan fungera som del i en gentrifieringsprocess. Däremot 
har jag letat efter tecken på att konstens närvaro kan befinna sig i konflikt – med befintliga 
verksamheter eller invånare som funnits på platsen sedan tidigare, eller med verksamhet 
eller invånare som också vill ha del av platsen, eller rent av ta över den. Min tanke är att när 
territoriella konflikter uppstår, särskilt i anslutning till konstnärlig verksamhet, kan det vara 
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Metod

ett tecken på att en gentrifieringsprocess pågår. Konsten kan sannolikt ta två olika roller i en 
sådan konflikt: som den som blir bortträngd eller den som tränger bort. 

En viktig del av mitt arbete har handlat om att testa och utveckla metoder för att kunna 
studera territorialitet i den skala och utifrån de teoretiska verktyg jag valt. Jag har därför 
använt flera olika metoder i olika syften. För att inledningsvis ringa in de geografiska platserna 
för min studie och därefter studera de valda platsernas territorialitet har jag använt mig av 
observation. Jag har sedan arbetat fram olika metoder för att visualisera, och därigenom mer 
specifikt studera, de konstnärliga verksamheternas territoriella strategier. Flera olika metoder 
har testats under arbetets gång och jag har slutligen valt ut fyra metoder att redovisa och 
diskutera. Slutligen har jag arbetat med modell som en metod för att iscensätta de territoriella 
strategier som jag studerat. 

Observation

Jag har till att börja med promenerat förutsättningslöst genom de områden jag valt och 
kartlagt de konstnärliga verksamheter jag observerat. Anledningen till att jag valt just 
den förutsättningslösa promenaden som grund för studien är att jag ville se vad som 
faktiskt gick att upptäcka bara genom att röra sig genom staden. Eftersom jag studerat 
den territoriella produktionen hos konstnärliga verksamheter var en förutsättning att de 
konstnärliga verksamheterna på något sätt skulle vara synliga och verksamma i stadsrummet. 
Jag ville därför inte utgå från exempelvis Malmö stads sammanställning av konstnärliga 
verksamheter, be om tips från vänner eller enbart besöka de verksamheter jag redan kände 
till. Verksamheterna blir helt enkelt relevanta för min studie i och med att de är upptäckbara 
under en vanlig promenad. 

Jag har främst studerat den territoriella produktionen som är synlig i stadsrummet, vilket 
betyder att jag inte alltid har besökt verksamhetens lokaler inuti. Jag har tagit anteckningar 
och foton på plats men även antecknat i efterhand.

Till en början fokuserade jag strikt på observationen och ställde inga frågor till någon, vilket 
var ett medvetet sätt från min sida att enbart utgå från hur verksamheten uppfattas av en 
besökare på platsen. Verksamheternas egen uppfattning om gentrifiering eller stadsutveckling 
är förstås intressant, men jag ville i första hand studera effekterna av verksamheternas närvaro 
– inte orsakerna till den eller vilka beslut som låg bakom en viss typ av beteende. Denna 
strikta hållning förändrades dock efter hand, då jag insåg att det i promenaden uppstod 
möten där jag naturligt började samtala med personer på de olika platserna. Samtalen är inte 
intervjuer - de är inte strukturerade eller på något sätt förberedda och planerade. Därför ger 
de inte heller alltid underlag för att kunna dra några slutsatser, utan bidrar istället med att ge 
en bild av vad som utspelar sig på gatan och vad människor i de konstnärliga verksamheternas 
närhet tycker och tänker om stadens föränderlighet och om frågor som konst, gentrifiering 
och sin egen delaktighet i områdets förändring. 

Jag har genom observationer samlat in information om platser, verksamheter och aktiviteter 
och därefter tolkat informationen utifrån min egen förförståelse för platserna. Det är inte bara 
möjligt, utan snarare troligt, att en annan person hade gjort annorlunda tolkningar. Mina 
personliga tolkningar av en plats och en territoriell produktion utgör på så vis ett exempel på 
hur en besökare kan uppfatta en plats, men blir därmed också relevanta som tolkningar gjorda 
av en besökare som saknar förkunskaper eller intern information. 
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Detta gäller också de artefakter jag läst in som delar av en territoriell strategi. Det är sannolikt 
så att en del av dessa artefakter inte ingår i den specifika verksamhetens territoriella strategi. 
En stol eller en låda kan exempelvis ha placerats i anslutning till verksamhetens entré av 
någon helt annan än verksamheten själv, vilket kan ge en felaktig läsning av territoriet. Med 
vetskapen om denna osäkerhetskälla är det ändå troligtvis så att det jag läst in är något som 
fler förbipasserande läser in och därmed också något som påverkar verksamhetens territoriella 
strategi oavsett verksamhetens avsikt. För läsaren är det viktigt att se varje visualisering (såväl 
fotografier som visuella metoder) som en representation av ett av platsens territoriella lager. 
Genom att läsa samman dem och själv tolka den information som redovisas är det upp till 
läsaren att bedöma om min läsning och analys av de territoriella strategierna är rimlig.  

Observationen har utgått från en promenad som redovisas i en karta (se sida 26-27).

Jag har studerat territoriella strategier enbart utifrån en materiell aspekt och har därför 
inte studerat hur människor använder platsen utan endast de materiella spår som detta 
användande innebär. Detta har jag gjort därför att jag i första hand är intresserad av den 
materiella rumsliga förändringen. Men valet att enbart fokusera på den materiella aspekten 
innebär förstås också att jag väljer bort den del av den territoriella produktionen och 
de territoriella aktör-nätverken som består av mänsklig aktivitet och närvaro. Den här 
undersökningen gör därmed inte anspråk på att ge en heltäckande bild av den territoriella 
situationen och dess påverkan på det urbana rummet. 

Studien är avgränsad geografiskt till Malmö och områden längs med Nobelvägens östra sida. 
Valet av Malmö var inte självklart. Inledningsvis övervägde jag möjligheten att studera ett 
antal olika områden i olika städer, för att få ett bredare urval med tydligare fokus just på den 
konstnärliga verksamheten som urvalskriterium. Fördelarna med att välja en plats jag har 
tillgång till och kan besöka ofta övervägde dock, vilket ledde till att jag valde att utgå från 
Malmö där jag bor. Jag gjorde inte någon tydlig avgränsning inom Malmö utan närmade 
mig avgänsningsfrågan genom att utgå från gentrifieringsteorin. Gentrifiering sker ofta i 
den nära periferin, med närhet till centrum eller redan gentrifierade områden (Källa) och 
jag utgick därför från det när jag studerade Malmökartan. Jag vill poängtera att jag inte 
har valt verksamheter i syfte att kunna säga något specifikt om platser och stadsdelar i en 
Malmökontext, utan behandlar verksamheterna som exempel i syfte att studera territorialitet 
generellt.

Jag ringade in ett område öster om Nobelvägen men väster om järnvägsspåret som löper 
genom Malmö i nord-sydlig ritning. Efter att ha studerat området närmare valde jag ut fem 
namngivna områden som blev grunden för min studie; Södra Sofielund, Norra Sofielund, 
Norra Grängesbergsgatan, Östra Sorgenfri och Norra Sorgenfri. 

Avgränsningar

Fyra metoder för att studera territoriell strategi

Fysisk modell

För att mer specifikt studera territoriella strategier på de valda platserna har jag utvecklat fyra 
olika metoder för att kartlägga och visualisera de territoriella strategierna. De fyra metoderna 
presenteras i kapitel 4. 

Jag har också arbetat med en fysisk modell för att undersöka de territoriella strategierna.  Jag 
presenterar även modellen i kapitel 4.  
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Hemnetsökning 2018-02-20.  
Bild 1 visar sökning på 
bostadsrätter under 1 miljon. Bild 2 
visar sökning på bostadsrätter över 
två miljoner.  
Svart pil visar Nobelvägen. Röd 
markering visar området jag 
avgränsat. 
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För att kunna påbörja mitt sökande efter konstnärliga verksamheter behövde jag först 
definiera det geografiska området, gränslandet, där jag uppfattar att en gentrifieringsprocess 
är i sin inledningsfas eller nära förestående. Jag identifierade gränslandet utifrån mina egna 
uppfattningar om var centrala Malmö slutar och någon typ av närliggande område börjar. 
Detta var ganska enkelt, om än ovetenskapligt. Då jag främst sökte efter områden som idag 
är nedgångna och på väg att rustas upp utgick jag från stadens östra delar. Nobelvägen utgör 
Möllevångens yttersta gräns, och även om det råder delade meningar om hur gentrifierat 
Möllevången är så finns där en tydligt pågående förändringsprocess som sedan åtminstone 
20 år tillbaka gjort området allt mer populärt. Området är därför inte intressant i min studie, 
annat än som referens. 

Gränslandet definierade jag därför först ganska brett till att befinna sig utanför Nobelvägen 
men innanför Inre ringvägen. Jag insåg dock ganska snart att järnvägsspåret som går genom 
det här området är en viktig gräns, och att de områden som ligger utanför järnvägsspåret 
(Västra Kattarp, Rosengård, Hindby etc.) var mindre intressanta för min studie då de dels 
ligger mentalt långt från centrum och dels består till stor del av villaområden. Villaområden 
kan förstås också genomgå gentrifiering men det är förmodligen mindre sannolikt att där 
finna (konstnärliga) verksamheter. Söderut visade det sig också att Heleneholm utgjorde 
någon form av gräns. Jag tror att det som avgör var gränsen går både är närhet till centrum 
och/eller att området innehåller en stor mix innehållande flera av kategorierna bostäder, 
industri, handel, föreningsliv och offentlig verksamhet. 

Till viss del kan bostadspriserna spegla vilka områden som är populära. Sökningar på Hemnet 
visade att bostäder som annonserades för max 1 miljon kronor i princip uteslutande låg inom 
gränslandet medan bostäder som annonserades för minst 2 miljoner uteslutande låg utanför 
området (men främst syd och sydväst om området). En sökning på Hemnet säger förstås 
ingenting om efterfrågan på hyresrätter och kan därför bli missvisande. Men bostädernas 
geografiska spridning i förhållande till utgångspris visar ändå tydligt på den gränslinje jag 
funnit längs med Nobelvägen och järnvägsspåret. 

Inledningsvis besökte jag, förutom de områden jag beskriver i promenaden, även kajområdet 
precis nordväst om Centralstationen. Området består av klassisk hamnindustri och annan 

Tidsmässigt har jag främst haft den naturliga avgränsningen som ges av ramen för mitt 
examensarbete. Jag påbörjade arbetet i januari 2018 och avslutar det i januari året därpå. 
Under perioden januari-september har jag regelbundet besökt platserna. Jag har besökt dem 
på olika tider på dygnet och olika veckodagar. Det är inte i första hand dygnsförändringar jag 
letat efter i min studie, utan snarare förändringar över längre tidsperioder än vad min studie 
sträcker sig över. Skiftningar över dygn och veckodagar kan dock säga något om platsens 
användning. Jag har inte studerat någon av platserna nattetid, vilket också är en avgränsning 
av mer praktiska skäl. 

Jag har även avgränsat studien i relation till de konstnärliga verksamheterna. Jag har inte 
studerat lokaler invändigt utan enbart från utsidan i form av platser framför entréer, 
entrésituationer och i vissa fall entréhallar i direkt anslutning mot gatan. Jag har i vissa fall 
gått in i lokaler för att få en känsla för vad det innebär att göra ett besök i verksamheten och i 
vissa fall har det lett till att jag samtalat med någon där inne. Sekvensen gata – entré – insida 
är intressant för min studie just därför att jag studerat stadsrummet utifrån en besökares eller 
förbipasserandes perspektiv. Insidan är därmed intressant i relation till utsidan, men jag har 
inte studerat exempelvis aktörnätverk invändigt. 

Definition av gränslandet
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Under promenaderna genom områdena längs med Nobelvägen fann jag ett antal 
verksamheter varav några tycktes mer intressanta att studera. Jag tog fram ett antal kriterier 
för att kunna välja ut de verksamheter som bäst passade för min studie: 

a) Verksamheten bedriver konstnärligt och/eller kulturellt arbete. 

Detta är en förutsättning för studien och jag sökte därför enbart efter konstnärliga och 
kulturella verksamheter, även om jag också noterade andramöjliga gentrifieringsaktörer 
såsom loppisar, föreningsliv, butiker etc. 

b) Verksamheten är i någon mån synlig och verksam i stadsrummet.

Även detta är en förutsättning för studien då jag fokuserar på vilken betydelse konsten 
har för en utomstående, förbipasserande i staden. 

c) Verksamheten tycks ha regelbunden aktivitet i lokalen. 

Tiden för min studie är begränsad och det blir därför svårt att studera verksamheter som 
har en väldigt låg aktivitet eller som enbart dyker upp någon gång per år.  Jag har därför 
valt verksamheter där det tycks finnas en regelbunden aktivitet.

Jag har studerat följande 10 platser med konstnärlig verksamhet:

Södra Sofielund: Lilith Performancestudio, Bragegatan 15 (Skånes Konstförening, 
Konstitutet, Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental, Abandoned Gallery och 
Konstnärshotellet.) 

Norra Sofielund: Karavan, Potato Potato 

Norra Grängesbergsgatan: Kollektivet Records, Kontrapunkt

Östra Sorgenfri: Rehab Kultur, Båstadsgatan 4 (Molekyl galley, Johan Berggren Gallery, 
Galleri CC, Wadström Tönnheim Gallery.)

Norra Sorgenfri: Flöjen, Ateljéföreningen ADDO

Urval av platser

industriverksamhet och kontorslokaler varav en stor del stått och förfallit under lång tid. 
Området planeras nu för nybyggnation av främst bostäder och ett antal loppisar och gallerier 
har nyligen fått lämna området på grund av detta. I kajområdet pågår bortträngning till följd 
av planerad ”förnyelse” och det hade därför kunnat vara intressant för mina studier. Jag såg 
dock fördelar med att välja ett sammanhängande område, där jag har möjlighet att se hur 
delarna påverkar varandra på ett annat sätt än vad jag hade kunnat med kajområdet. Jag valde 
därför att inte ta med kajområdet i studien. Det område jag avgränsat sträcker sig längs med 
Nobelvägen från Södra Sofielund i söder till Norra Sorgenfri i norr. 
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Karta över gränslandet
För att sammanfatta promenaden har jag gjort en karta över gränslandet, där de verksamheter 
jag valt finns utmärkta. Verksamheternas lokaler visas i handritade (ej skalenliga) 
axonometrier för att ge en bild av hur verksamheternas entréer ligger placerade i relation till 
bebyggelsen. Kartan visar också var min rörelse genom området skett. De delar jag rört mig 
genom är ljusa medan de delar jag inte sett har en mörkare bakgrund. Med hjälp av kartan 
synliggörs barriärer och kopplingar i området. Föga förvånande är det industrimiljöerna 
som är svårast att röra sig genom, och som därmed utgör tydliga barriärer i området. Men 
när kartan gjordes upptäckte jag också att jag inte heller hade rört mig genom delar av det 
funktionalistiska Östra Sorgenfri. Förklaringen till det är förmodligen att området ger intryck 
av att vara ett mer renodlat bostadsområde som saknar verksamhetslokaler. Kartan synliggör 
alltså även att jag kan ha missat intressanta konstnärliga verksamheter eftersom jag inte rört 
mig på varje gata i området. 

Kartan till höger redogör för mitt valda områdes olika delområden och deras geografiska 
relation till varandra. På nästa uppslag presenteras kartan över gränslandet. Observera att den 
ligger vänd med norr åt höger. 

Kartans utsnitt (svart 
linje) och områdets 
relation till centrala 
Malmö (röd cirkel).
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Norra Sorgenfri

Östra Sorgenfri

Annelund

Industriområde

Kyrkogård

Norra Gränges-
bergsgatan

Lönngården
Södra Sofielund

Norra Sofielund
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1. Bragegatan 15 
2. Lilith Performancestudio
3. Karavan
4. Potato potato
5. Kontrapunkt
6. Kollektivet Records
7. Båstadsgatan 4
8. Rehab Kultur
9. Flöjen
10. ADDO 
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8

7

9

10



28

Verksamheterna på Bragegatan 15 ligger i den gamla textilfabriken som är omgiven av 
parkeringsyta och stängsel. Entrén är synlig från Bragegatan även om den ligger en bit in.  Det 
första jag lägger märke till från gatan är en stor rosamålad skylt som sitter på fasaden ut mot 
Bragegatan. På den står adressen (Bragegatan 15) och namnet på ett antal konstrelaterade 
verksamheter. Skylten ser ut att vara målad för hand. 

Entrédörren är en glasdörr som ligger under ett skärmtak. Innanför syns en trappuppgång 
med ett antal brevlådor och ibland står några skyltar med information om utställningar lutade 
mot väggen. Hela entrén ger ett privat intryck. Bredvid själva entrédörren sitter en skylt som 
ser ut att vara uppsatt av fastighetsägaren. Skylten är i metall med bokstaven J i stort format, 
samt namnet på tre verksamheter. 

På en lapp uppsatt i den glasade dörren syns ytterligare två verksamhetsnamn. De många 
verksamhetsnamnen som i olika kombinationer dyker upp på olika skyltar ger intryck av 
att det finns flera verksamheter i huset, men att några av dem eventuellt är del av samma 
verksamhet. Det är oklart vilken typ av verksamhet de bedriver, men alla har någon koppling 
till konst i namnet; ateljé, galleri, konst etc.

3. KONSTEN I STADSRUMMET 
- EN INVENTERING
Territoriell produktion hos 10 konstnärliga verksamheter

Bragegatan 15

Observationen av de 10 konstnärliga verksamheter jag studerat presenteras här i text och 
fotografi. Syftet med fotografierna är både att ge en bild av varje plats, så att läsaren själv 
kan bilda sig en uppfattning och inte enbart förlita sig på min subjektiva observation, men 
också att dokumentera den territoriella produktionen och hur den förändras över tid. 
Observationerna är sammanställda från mina månadsvisa besök på platserna under året. 
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Kreuzlers textilfabrik 
sedd från Bragegatan. 

Passagen där både 
Bragegatan 15 och Lilith 
Performancestudio har 
sina entréer. 
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I hörnet ovanför entrén sitter en utskjutande skylt på vilken det står ”Konstitutet” med vita 
bokstäver på svart bakgrund. Det ser ut som att den ska ha en lampa inuti så att den kan 
lysa, men det är inte förrän mitt besök på platsen i oktober månad som jag verkligen ser den 
lysa. Skylten ser seriös ut, vilket inte riktigt passar in i den mer informella kontexten. Skylten 
väcker en bild av en verksamhet som inte motsvaras inte av entrén, men kanske finns den där 
verksamheten inne i huset ändå?

Mitt emot entrédörren finns en avskärmning i form av ett plank och intill planket finns ett 
litet skjul med en gammal grill, några pallar, en grushög och lite allmänt skräp och material. 
Vid första tillfället då jag besöker platsen står några rosa lådor här som ser ut att fungera som 
sittplatser, och två kabelvindor i trä som ser ut att fungera som bord. När jag kommer tillbaka 
någon månad senare är lådorna utbytta mot en vanlig ute-soffa i flätad plast.  Vid sidan om 
dörren står ett antal sittmöbler i trä och de är fastkedjade med en vajer. Möblerna utanför 
Bragegatan 15 varierar något under året, men inte nämnvärt. Av sittmöblernas förändring och 
det faktum att det ibland står en mugg eller ligger cigarettfimpar i närheten framgår att platsen 
används kontinuerligt. Det ser ut att vara en uppehållsplats för de som arbetar i huset, den är 
tillräckligt stor för att säkert 10-15 personer skulle kunna sitta där samtidigt. Platsen känns 
mer privat än allmän, inte så att jag inte vågar slå mig ner men jag känner mig lite obekväm 
när jag sitter där. 

Några gånger när jag besöker platsen står en gatuskylt precis utanför dörren, med en affisch 
om en utställning som har öppet där inne. Gatuskylten skulle förmodligen synas av fler om 
den stod längre från dörren och närmre vägen utanför stängslet, men den skulle då behöva 
kompletteras med någon form av vägledning in till entrén. Som den står nu lockar den dock 
förmodligen inte in särskilt många fler än de som redan besöker platsen. Men den skapar ändå 
ett intryck av att verksamheten är mer publik och öppen än vanligt. 

En gång passar jag på att gå in i entrén när någon kommer ut. Innanför porten hänger 
flera olika brevlådor med olika verksamheters namn på. En trappa upp ligger flygblad och 
information om olika konstutställningar i ett fönster. I trappuppgången finns totalt fyra dörrar 
som verkar leda in till de konstnärliga verksamheterna. Den ena är en glasdörr där en stor 
anslagstavla med affischer syns innanför, en är en port med orden ”KKVM” och ”ST TUTET” 
sprayat med spraymall. Ytterligare en har en skylt utanför där det står ”ABANDONED 
GA LERY” och utanför en annan sitter en handskriven lapp med texten ”Konstnärernas 
kollektivverkstad”.  När jag står vid fönstret och läser på ett av flygbladen hör jag två röster 

Verksamhetsskyltar på Bragegatan 15. 
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Uppehållsplatsens 
möblering vid olika 
tillfällen under året. 
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Olika användningsområden 
för platsen intill hissen. 

Öppen dörr och gatuskylt signalerar att någon av 
verksamheterna på Bragegatan 15 har öppet. 
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längre ner i trappen. ”Ska du in där?” säger den ena. ”Ja, det låg en loppis här innan men vi 
funderar på att hyra hela lokalen nu och göra om till konstateljéer.” hör jag den andra rösten 
säga. 

På Bragegatan 15 är det otydligt vilken verksamhet den territoriella produktionen tillhör eller 
om verksamheterna ibland agerar gemensamt. Jag kan därför inte avgöra territorialiseringens 
exakta avsändare. De aktanter som utgör verksamhetens territoriella aktör-nätverk 
består mestadels av skyltar och möbler. Skyltarna rör sig över hela skalan från formell till 
informell. Möblerna är huvudsakligen informella eller säger åtminstone inte så mycket om 
verksamheten, med undantag för de rosamålade lådorna och den rosa fåtöljen som då och 
då syns på platsen. Eftersom den rosa färgen även syns i en av skyltarna signalerar de rosa 
möblerna en tydligare tillhörighet till verksamheterna än övriga möbler. 

Porten ger intryck av att vara en vanlig privat port, dock med en geografisk lokalisering som 
gör den synlig från gatan utanför fabriksområdet. Hörnläget och synligheten från gatan 
används effektivt genom de två skyltar som satts upp där. Skylten med namnet ”Konstitutet” är 
dock betydligt mer en verksamhetsskylt i betydelsen att den profilerar verksamheten, medan 
den rosa skylten ser hemmagjord ut och snarare är informativ och praktisk. 

Det territoriella aktör-nätverk jag identifierar innehåller alltså med stor sannolikhet aktanter 
från skilda verksamheter som kanske inte haft en gemensam territoriell strategi. Aktör-
nätverket skapar en effektiv territoriell appropriation då det inte råder någon tvekan om att 
här finns verksamhet och aktivitet tillhörande en viss grupp, men ger ingen tydlig information 
om innehållet i verksamheterna. Verksamheten har få aktanter mobiliserade i syfte att förklara 
eller annonsera sin verksamhet. Endast skyltarna på fasaden och i dörren agerar i det syftet. 

Exempel på de olika skyltar som finns i anslutning till entrén.
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En bit längre in på området finns ännu en port i fasaden. Det liknar mer en garageport och 
även den är målad i rosa. En bit bort står ännu en rosa låda. Direkt utanför porten sitter en 
svart ”skylt” i form av en glasad låda där det ser ut som att det ska sitta information, men 
”skylten” är tom. Ovanför sitter en vit avlång skylt med texten Lilith Performancestudio skrivet 
vertikalt. Skylten ser seriös ut.

Stället ser dock stängt ut. Porten är igenbommad med hjälp av en rosamålad bom och på 
brevinkastet är namnet på verksamheten är halvt bortrivet. Vid ett tillfälle då jag går förbi 
träffar jag en man utanför. Han berättar att den rosa porten är den publika entrén men att 
de som jobbar där inne går in genom en annan dörr. Han pekar mot en trappa vid sidan om 
dörren, och där uppe finns en blåmålad, vanlig dörr som saknar skylt utanför. 

Jag kollar in Facebooksidan. På Facebook uppdaterar verksamheten främst om saker som 
sker runtom i världen, där de på något sätt är delaktiga. De verkar ha mycket aktivitet 
men inte särskilt mycket just i lokalen i Malmö, de tycks verka i en global kontext av 
scenkonstverksamheter snarare än i den lokala kontexten i Södra Sofielund. 

Lilith Performancestudio har byggt ett territoriellt aktör-nätverk med flera aktanter 
som verkar för att kommunicera territoriet ”konstnärlig scen”; en skylt med namnet på 
verksamheten, en skylt med glaslåda som ger ett formellt intryck och en rosamålad port. Det 
som motsäger aktanterna, så att säga destabiliserar aktör-nätverket, är den delvis bortrivna 
lappen på brevinkastet (finns verksamheten kvar?) och den tomma skylten/glaslådan (är det 

Lilith Performancestudio

Lilith Performancestudios två entrédörrar.
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Vänster: Under en 
period står två bänkar 
utanför entrén. 

Höger: Verksamhetens 
skylt. 

Porten står ibland 
öppen. 
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Samtal utanför Lilith Performancestudio 2018-07-21

En dag då jag går förbi står porten halvt öppen. Innanför sitter en kille vid ett 
skrivbord som står vänt ut mot porten. Bakom honom öppnar sig ett stort 
vitmålat rum. Det visar sig att verksamheten bara har öppet några få dagar om 
året, då de har föreställningar. Killen bakom skrivbordet föreslår att jag ska följa 
deras sida på Facebook om jag vill ha koll på när de öppnar, “men det blir någon 
gång i höst”. 

Han berättar att de flyttat hit på grund av att det finns billiga lokaler i området, 
men att de märkt att hyrorna är på väg upp. Han konstaterar att ingen 
kommersiell verksamhet som är beroende av förbipasserande kunder vill flytta in 
här, vilket förmodligen är en faktor som håller priserna nere. 

stängt tillfälligt eller permanent?) samt bommen (känns inte som en publik entré utan mer 
som en baksida). I övrigt finns ingen direkt territoriell produktion utanför porten, förutom 
den rosa låda som vid ett tillfälle ligger en bit bort och eventuellt är en sittplats. 

Portens läge centrerat i byggnaden och fasadens utformning i avsaknad av ut- eller 
inskjutande element bidrar inte till att någon rumslighet skapas i anslutning till verksamheten. 
De få dagar då porten stör öppen blir dock den rumsliga situationen förändrad. Porten bidrar 
till platsens territoriella strategi genom att den är relativt stor och i öppet läge bildar en ”vägg” 
som åtminstone på en sida ramar in platsen framför porten. Dörren är rosamålad även på 
insidan vilket också gör att den syns väl. Det faktum att en öppnad port skapar möjligheter att 
se in i lokalen bidrar förstås också till att verksamhetens territorialitet förstärks.

Halvt bortriven lapp på brevinkastet. Den rosa färgen går igen i port och låda/sittmöbel. 
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I den för detta kvarnstensfabriken i Norra Sofielund ligger Karavan. Byggnaden är i två 
våningsplan och breder ut sig över hela det kvadratiska kvarteret. Det finns ingen hierarki i 
entréer och fasad och det finns inga tydliga skyltar. Det som tydligast syns från Rolfsgatan är 
en annons på fasaden om att lediga lokaler finns att hyra. Byggnaden ger inte intryck av att 
vara särskilt publik.

En väggmålning på en garageport på byggnadens södra sida antyder att det finns någon typ 
av kreativ verksamhet där bakom. Framför garageporten står en kon, målad i olika färger, 
utplacerad. Att konen är målad i färg ger intrycket av att den hör till verksamheten, som 
av väggmålningen att döma har färg som tema. Konen är möjligtvis till för att hindra bilar 
från att parkera framför porten, men signalerar också att det inte är tillåtet att passera den 
till fots. Innanför konen, framför garageporten, står en soffa och till höger om soffan finns 
en avgränsning mot parkeringsytan i form av ett kort staket. Även väggen till vänster om 
garageporten är målad. Sammantaget skapar de målade väggarna, konen, soffan och staketet 
ett tydligt avgränsat territorium. 

Till höger om detta territorium finns ett antal parkeringsplatser. På väggen vid en av dem 
hänger en traditionell julprydnad i form av ett halmhjärta. Halmhjärtat markerar eventuellt 
att platsen tillhör någon särskild person, eller kanske den verksamhet som finns i huset. 
Det kan också vara en spontan upphängning där det råkade finnas en krok, men då den 
hänger i nära anslutning till en p-skylt tyder jag den som en markering. Då julprydnader inte 
vanligtvis används för att markera parkeringsplatser läser jag det också som en kreativ metod, 

Karavan

Karavan sett från Rolfsgatan. 
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Karavans andra entré 
är en garageport. 
Bilderna visar platsens 
möblering vid tre 
tillfällen under året. 
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En av Karavans 
entréer finns i de 
bodar som målats 
så att de påminner 
om cirkustält. Entrén 
markeras med skylt, 
brevlåda och ibland 
affischer.  

Entrén med affischer. 
Här finns även 
en handskriven 
upplysning om 
gatans nummer (?) 
samt information om 
bevakning.  
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kopplad till den kreativa verksamheten intill. Verksamheten har genom aktanterna ovan 
(väggmålningar, kon, soffa, staket, eventuellt julprydnad) format ett territoriellt aktör-nätverk 
som ringar in och appropierar en del av gaturummet på ett effektivt sätt. 

Längs med gatan ligger ett antal låga, tillbyggda ”bodar” målade i rosa och blått, vilket 
får dem att påminna om cirkustält. (Min kännedom om platsen säger att detta tillhör en 
scenkonstverksamhet som delvis inriktat sig på nycirkus och det är möjligt att jag läser 
bodarna som tält just därför.) På en av dem sitter en skylt med namnet Karavan. Nedanför 
skylten finns en dörr med en lapp upptejpad med gulsvart tejp, på lappen står det något om 
övervakning. Skylten med namnet Karavan ger intrycket att detta är en officiell verksamhet. 
Dörren, tejpen och lappen ger istället intryck av att dörren är privat. Det finns en brevlåda och 
en ringklocka vid dörren, vilket antyder att dörren används. Bredvid dörren sitter en affisch 
med info om ett evenemang som ska ske där inne. Affischen är upptejpad direkt på väggen. 

Det är oklart om garageporten och dörren hör till samma verksamhet. Om de gör det är 
det också otydligt vilken av entréerna som eventuellt är publik, och vilken som är intern, 
eller om någon av dem har någon av de bestämda funktionerna. Verksamheten har format 
ett territoriellt aktör-nätverk av aktanter (skylt, gulsvart tejp, övervakningsskylt, brevlåda, 
ringklocka, garageport med väggmålning, soffa, kon etc.) som konsekvent motsäger varandra. 
Bodarnas målade tak, skylten med namnet Karavan och affischen säger ”välkommen” medan 
den gulsvarta tejpen, övervakningsskylten och till viss del ringklockan och brevlådan säger 
”privat”.  Å andra sidan säger garageporten med målningen ”välkommen” medan konen säger 
”privat”. Det är möjligt (om det är en och samma verksamhet och om den ibland är publik, 
vilket jag tror) att aktanterna ibland omorganiseras för att kommunicera att det istället sker 
något publikt i lokalen. Kanske krävs bara en öppen dörr för att situationen ska bli tydlig nog 
för en eventuell publik. 

Verksamheten har en territoriell strategi som tydligt approprierar gaturummet framför. 
Det råder inga tvivel om att här finns en verksamhet som gör anspråk på platsen, däremot 
kommunicerar den inte tydligt vad för slags verksamhet den är. 

Möjlig markering av platsen genom målad mur. Upphängd julprydnad.
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I samma fabriksbyggnad men i ett annat hörn finns något som liknar en teater eller biograf. 
Affischerna i fönstren annonserar en föreställning (som dock spelas i en annan lokal). 
Entrédörren är synlig och har en tydlig skylt ovanför där det står ”Potato Potato” i lysande 
rött. Jag känner till det som namnet på en fri scenkonstgrupp, men hade jag inte vetat det 
hade jag inte varit helt säker på att det var just ett namn och inte bara en utsmyckning. I 
dörrens fönster sitter affischer och information om vad som händer i lokalen. Här finns 
också en slarvigt uppsatt, handskriven lapp som berättar att leveranser ska ta en annan väg. 
Hit kommer alltså ibland leveranser av något slag, vilket antyder en ytterligare rytm än 
teaterföreställningens. 

Innanför dörren skymtar en liten hall med fler flyers och affischer och längre in syns ett 
rum med en biljettdisk. Där bakom syns ett öppet scenrum med mattor på golvet. Den här 
verksamheten har en större tydlighet än övriga verksamheter hittills. Den verkar utifrån de 
förväntningar man kan ha på en fri scen och använder aktanter som bygger ett mer stabilt 
territoriellt aktör-nätverk än övriga verksamheter. Verksamheten har mobiliserat skylten, 
affischerna och informationslappar men även det som är synligt utifrån i form av biljettdisk, 
entréhall, foajé och scenrum i ett nätverk för att skapa scen-territoriet. Förutom det har 
verksamheten ett visst stöd i den fysiska miljön; sitt hörnläge och den markerade entrén som 
skiljer ut entrén från byggnadens i övrigt likartade fönster.  

Genom det territoriella aktör-nätverk som verksamheten skapat finns ett visst beteende 
inskrivet; en besökare kommer på en given tidpunkt, köper en biljett, hänger kanske av 

Potato Potato

Potato Potatos entré ligger i anslutning till ett hörn. Synlig skylt och affischer i glasdörren. 
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sig jackan, går in och sätter sig i publiken och går sedan ut när föreställningen är slut. Det 
förväntade beteendet inbegriper också en rytm: här händer något på vissa specifika tider, 
människor strömmar hit, stannar en stund och lämnar sedan lokalen. Det här innebär också 
att jag inte ifrågasätter att verksamheten är stängd - alla vet ju att en scen bara har öppet 
ibland. Av verksamhetens territorialitet utläser jag att jag bör återvända kvällstid för att 
eventuellt få komma in. 

Potato Potato har en territoriell strategi som inte approprierar gaturummet i fysisk 
bemärkelse, däremot är verksamheten synlig i fasaden och berättar något om sitt innehåll. 
Verksamheten kommunicerar genom igenkänning och tar plats i stadsrummet genom att 
framstå som något identifierbart och känt. 

Verksamhetens 
fönster markeras 
med affischer och 
bokstaven P.
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Framsidans skylt med 
verksamhetens namn. 
På en port på ndra 
sidan av fabriken 
finns upplysningar om 
leveranser. 

Olika typer av affischer 
och information i 
glasdörren. 
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I norra änden av Norra Grängesbergsgatan står en gatuskylt utställd på trottoaren med en 
orangefärgad lapp där det står ”Kontrapunkt solidaritetscenter” och en pil in i gränden mellan 
två byggnader. Kontrapunkt är en kulturförening jag känner till sedan tidigare och jag har fått 
intrycket av att föreningen haft många olika lokaler runtom Norra Grängesbergsgatan, men 
också att verksamhetens karaktär på sistone skiftat från att vara mer inriktad på konst och 
kultur, till att arbeta mer med sociala frågor. Under flyktingvågen 2015 gjorde sig Kontrapunkt 
känt för att organisera stadens flyktingmottagande genom att ordna tillfälliga sovplatser, 
dela ut mat och kläder och hjälpa människor vidare till Migrationsverket etc. Lokalen där 
det skedde är idag stängd efter en konflikt med hyresvärden Eroom, och det sitter affischer i 
fönstren som talar om att föreningen hyresstrejkar. Men det sociala centret tycks finnas kvar 
här i föreningens andra lokal, som är den jag studerar.

En kort bit in i återvändsgränden finns parkeringsplatser och entré till flera olika 
verksamheter. Den entré som är mest framträdande är Kontrapunkts. Till skillnad från 
intilliggande byggnader med tegelfasad är deras fasad i omålad puts. Framför entrén står 
bänkar och stolar utplacerade och bildar en liten inhägnad plats framför. På ena sidan är 
platsen avskärmad med hjälp av cykelparkering och på andra sidan står två soptunnor på 
hjul placerade så att de avgränsar platsen. Några svarta sopsäckar ligger på marken bredvid. 
Soptunnorna och säckarna är det första som möter en besökare vilket ger ett mer informellt 
och mindre välkomnande intryck. Den som känner till platsen hittar utan problem förbi 
soporna och fram till entrén, medan den som inte gör det vid första anblicken kan få känslan 
av att entrén är en privat bakdörr. 

En brevlåda med ett klistermärke i samma färg som på gatuskylten sitter uppsatt bredvid 
dörren. På utsidan av dörren sitter laminerade skyltar i samma färgskala. En skylt med 
solidaritetscentrets öppettider, en med öppettider för föreningens kreativa verkstäder och en 
karta som visar att man kan gå in i byggnaden från andra hållet om man istället vill besöka 
dem, samt en där det bara står Kontrapunkt. Skyltarna sitter upptejpade med genomskinlig 
tejp direkt på dörren och de ser ut att vara uppsatta efter hand som behov uppstått. Märken 
av gammal tejp visar att det tidigare suttit andra skyltar och affischer uppe som nu tagits ned, 
vilket ger intryck av att olika saker sker i lokalen och att verksamheten kanske skiftar över tid. 
Ett enkelt hänglås ser ut att hålla dörren låst. 

Kontrapunkt
Brevlåda och skyltar markerar verksamhetens territorium.  
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På väg in i passagen 
syns framför allt 
soptunnorna som 
avgränsar en sittplats 
utanför entrén. 

Kontrapunkts entré. 
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Kontrapunkts entré 
med skyltar och 
affischer huvudsakligen 
i samma färgskala.

Gatuskylt 
placerad på Norra 
Grängesbergsgatan. 
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Besök på Kontrapunkt 2018-05-10

Nästa gång jag besöker platsen står dörrarna öppna på vid gavel och en 
gul skylt med orange pil in mot entrédörren signalerar att detta är samma 
verksamhet som den som annonserades ute på trottoaren. Nu står fler cyklar 
parkerade utanför och några få människor rör sig in och ut genom dörren. 
Jag går in i entrén och kommer in i en hall som leder vidare in i byggnaden. 
Till höger och vänster står dörrarna öppna in till mindre rum, som ser ut att 
fungera som kontor eller förvaringsutrymme eller både och. Några personer 
sitter i ett av rummen och en tjej kommer ut och frågar vad jag letar efter. Jag 
berättar om mitt examensarbete och att jag bara gick in för att kika hur det 
ser ut. Någon fråga hinner jag inte ställa innan hon avbryter mig med att säga 
att det är stängt och jag får komma tillbaks när det är öppet. 

Det jag trott mig kunna utläsa av öppettiderna på dörren, skylten på 
trottoaren, pilen, besökarna som gått in och ut samt de vidöppna dörrarna 
stämmer alltså inte. Lokalen är stängd? Jag går därifrån och funderar på om 
jag kommer känna mig tillräckligt intresserad för att försöka mig på att gå dit 
igen, när de verkar så ovälkomnande. Men kanske hade jag fått ett helt annat 
bemötande om jag inte berättat om mitt examensarbete utan istället frågat 
efter mat. Det hade kanske i så fall varit rimligt. 
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Kollektivet Records är en verksamhet med lokal i en källare som ligger i en passage från Norra 
Grängesbergsgatan. Passagen ligger längs med ena sidan av ett hus, och skärmas på andra 
sidan av med ett stängsel. Några bilar står parkerade i passagen men det är fullt möjligt att 
passera gåendes. I änden närmast gatan ligger bitar av plastgräsmatta på marken och stängslet 
är täckt med vass. Längs med både stängslet och huset ligger lastpallar i trä staplade så at de 
formar bänkar att sitta på. Mellan dem finns bildäck, en del är fyllda med jord och vad som 
mest ser ut som ogräs växandes inuti. Längs med den vasstäckta väggen hänger färgglada 
lampor och några krukor. Två rejäla parasollfötter står på marken bredvid en soptunna 
med ett klistermärke där det står ”Tillhör Kollektivet Records”.  Andra saker som finns på 
platsen är bland annat några krukor med cigarettfimpar i, ett plastbord och en affisch med 
info om en spelning. En trappa leder ner till källarlokalens dörr. Dörren har ingen skylt 
men i dammet i fönstret ovanför dörren har någon skrivit ”Plan B”. Stupröret i trappan är 
täckt av klistermärken, en kruka med en växt hänger på väggen och i trappan finns även en 
väggmålning som ser ut att föreställa Norra Grängesbergsgatan och två personer som dansar 
(?) och håller i varsin flaska. 

Det är tydligt att någon gjort den här platsen till sin egen men det är mindre tydligt vem 
platsen tillhör. Det som ligger närmast till hands är att platsen tillhör verksamheten i 
källardörren, vilket ju också visar sig stämma. Cigarettfimparna i krukor tyder på att platsen 
är en hyfsat ordnad uppehållsplats för rökning. Det stora antalet sittplatser i form av lastpallar 
ger bilden av att det ibland är många människor som samlas här, kanske på kvällstid eftersom 
det är en hel del belysning upphängd. Bitarna av plastgräsmatta och väggarna av vassmatta 
bidrar till att skapa ett tydligt avgränsat rum som vill vara något annat än parkering, passage 
eller avlastningsplats för leveranser. Det är ett rum som sticker ut från hur området ser ut i 
övrigt. De tre parasollfötterna berättar även att rummet ibland troligtvis har ett tak. 

Verksamheten har en territoriell strategi som går ut på att rent materiellt ta platsen i besittning 
genom att forma den till ett avgränsat rum. Verksamheten har byggt ett territoriellt aktör-
nätverk med många aktanter som bidrar till att göra platsen till ett avgränsat rum och kopplat 
till en vis användning. Sittplatserna i form av lastpallar, odlingarna i bildäck, väggar och 
golv, belysning, utsmyckning i form av växter och målningar verkar tillsammans för en viss 
användning av rummet. Det territoriella aktör-nätverket fungerar effektivt för att avgränsa 

Kollektivet Records
 Text skriven i fönsterdammet.  Verksamhetens enda skylt sitter på en soptunna.
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Den del av passagen 
där Kollektivet 
Records har sin entré 
är möblerad med 
lastpallar, bildäck, 
konstgjort gräs och 
vassmatta. 

Passagen avskiljs 
mot Norra 
Grängesbergsgatan 
med pressenning. En 
nalle i ett hängande 
bildäck markerar 
entréplatsen.  
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Passagen sedd från 
gatan när grinden är 
stängd. 

En väggmålning 
i trappan ner till 
entrédörren och en 
lastpall sågad som 
ett B. 
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Samtal utanför Kollektivet Records 2018-05-12

Vid ett av mina besök öppnas källardörren och en kille kommer upp för trappan. 
Jag frågar honom vad det är för verksamhet och om det är deras saker utanför. 
Han berättar att lokalen tillhör en kulturförening som säljer skivor och ordnar 
klubbar, grejerna är deras. De har replokaler också som är öppna kvällstid. Jag 
säger att jag skriver om gentrifiering. Under det här arbetets gång har jag fått 
många olika reaktioner på det ordet, mest negativa, och kastar därför fram det 
mest för att se vad som händer. Killen jag pratar med tar emot det positivt, som om 
det är en diskussion har är intresserad av och insatt i. Han säger genast ”menar du 
gentrifiering eller stadsutveckling? Gentrifiering låter jävligt negativt. Men här på 
Norra Grängesbergsgatan finns både och”. 

Vi pratar en stund om detta och han är välbekant med diskussionen och de olika 
ståndpunkter som finns, även bland verksamheterna på gatan. Han kan också peka 
ut flera av verksamheterna åt mig. Han berättar at ett arkitektkontor varit här för 
att kartlägga alla verksamheter i området och det var många. “Det visar att det här 
inte alls bara är en gata med kriminalitet och problem, här händer massor av bra 
saker också.” 

platsen och ge den en viss användning, men pekar inte mot någon särskild användare eller 
verksamhet. På platsen finns en enda tydlig avsändare och den finns på en soptunna. Är 
soptunnan den viktigaste tillhörigheten att markera på platsen? Är det okej att låna en sittplats 
men inte att använda soptunnan? Eller är markeringen till för de som tömmer soptunna 
och av någon anledning behöver veta vems dem är? Varken rummet i sig, nedgången till 
källardörren eller dörren har någon skylt eller tecken på vilken sorts verksamhet som kan 
finnas där. 

Avståndet mellan husvägg och stängsel – det utrymme som bildar passagen – är ca fem meter 
och ger rummet en storlek som gör att det både känns intimt och rymligt. Man kan lätt sitta 
på varsin sida och samtala men det är också tillräckligt stort för att rymma rätt mycket folk. 
I rummet, liksom i grändens fortsättning längre ner står bilar ibland parkerade, vilket förstås 
omöjliggör för social användning av rummet. Vid något tillfälle måste en bil köra ut ur 
gränden för att släppa ut en bil som står parkerad längre in. Jag undrar hur det går ihop med 
att rummet används för sociala tillställningar. Eftersom rummet även tycks användas av tex 
bilar som parkeras så känner jag mig relativt välkommen och hade inte känt att jag inkräktat 
om jag slagit mig ner på en lastpall en stund. 

Platsen har främst två synliga, separat användningar; uppehållsplats och parkering. De 
två motsäger varandra men verkar ha kompromissat tillräckligt för att kunna överlagra 
varandra. Parkeringsmöjligheten på platsen är snarare en möjlighet än en funktion markerad 
materiellt i rummet. När en bil inte står parkerad är det således inte längre en parkeringsplats 
utan ett rum som kan approprieras för annat bruk. Verksamheten har ett program för 
användningen när platsen inte används för parkering, vilket de som parkerar saknar. Men 
båda användningarna tycks acceptera varandra och har hittat ett sätt att fungera samtidigt. 
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Bottenplan i huset på 
Båstadsgatan 4 
innehåller flera 
gallerier och en kiosk. 

Galleri CC är ett av 
gatans gallerier. 
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Byggnaden på Båstadsgatan 4 är en typisk 50-talsbyggnad med vinklad fasad där vitmålade 
betongpelare och betongbjälklag bär upp tre våningsplan med tillhörande blå balkonger. 
I bottenplan är fasaden indragen och ett antal lokaler ligger på rad. Fyra av dem är 
gallerilokaler, en är en kiosk och en tillhör Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB). 

Den indragna fasaden skapar utrymme för en separat gångväg närmast huset, vilken delas 
av från trottoaren genom de betongpelare som bär upp balkongerna. Gången närmast huset 
är också upphöjd någon decimeter, vilket skapar en plattform som ytterligare separerar 
gången från trottoaren. Gallerilokalerna är tydligt skyltade med ordet ”Galleri” ut mot gatan. 
Lokalernas fasader mot gatan består helt av skyltfönster eller glasdörrar, vilket ger full insyn 
in i varje galleri. I övrigt har varje gallerilokal sitt namn skrivet på dörren eller i fönstret i 
minimalistisk stil. Någon lokal har information om öppettider men i övrigt finns inte mycket 
information.  Dörrarna är låsta. Lokalerna ser ganska tomma ut, en del helt tomma och en del 
har något objekt på en vägg eller på golvet. I en av lokalerna står en gatuskylt ihopfälld. 

Gallerierna på Båstadsgatan uppfattas som gallerier, varken mer eller mindre. De organiserar 
ett tillräckligt antal aktörer för att tydligt kommunicera vilken typ av verksamhet de är och 
vad jag som besökare kan förvänta mig; en generell skylt med ordet ”GALLERI”, skyltfönster 
som visar upp tomma lokaler, eventuellt med något konstverk på vägg eller golv, mindre 
skyltar eller text direkt på fönsterglaset som berättar namnet på galleriet, öppettider och 
kanske en hemsideadress. Det som möjligtvis motsäger dessa tecken är att lokalerna är tomma 
och att inga människor rör sig i anslutning till dem. Det finns få tecken på att det faktiskt har 
hänt något här, eller kommer hända något här. Till skillnad från Kvarnstensfabriken finns inga 

Båstadsgatan 4

Samtal på Båstadsgatan under mars och april 2018.

Vid de olika tillfällen jag besöker gatan är det är oftast tomt i lokalerna, men vid 
något tillfälle syns två personer i ett av gallerierna flytta runt saker inuti. Kiosken 
däremot har fler besökare och dess ägare syns ofta stå utanför. Vid ett tillfälle 
pratar jag med honom och han berättar då att det brukar vara mycket folk på 
gallerierna sommartid. ”Då är det fullt med cyklar här. Om du hade kommit på 
sommaren hade du inte fått plats med din cykel här” säger han med en gest 
mot cykelställen. Han berättar också att det låg en matbutik, en frisör och en 
körskola i lokalerna tidigare, men han köpte kiosken efter att allt det andra 
stängt.

En dag möter jag en äldre kvinna utanför Johan Berggren Gallery. Hon gillar inte 
gallerierna och har aldrig gått in, det tror hon gäller många äldre i området. ”Jag 
förstår mig inte på konsten här, konst ska ju föreställa något? Inte bara en massa 
kladd och prickar. Det ska va ett hus eller en äng eller så.” Kvinnan berättar 
att hon har bott i området sedan hon var 2 år gammal och hon verkar känna 
många som går förbi. Hon saknar frisören, bageriet och mataffären som låg här 
innan och det är hon inte ensam om, säger hon bestämt. Hon verkar ha rätt. I 
januari 2017 skrev ett antal boende i området en debattartikel där de beskrev 
hur gallerierna ökade otryggheten i området eftersom de innebär att färre 
människor rör sig i området (Wachtmeister et al. 2017.)
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affischer, klistermärken eller andra tecken på passerande besökare.  Och till skillnad från mina 
förväntningar på en teater – att den är öppen på kvällstid och att jag i förväg ska kunna köpa 
biljett – så finns det inte mycket att förvänta sig av ett galleri mer än att det ska vara öppet när 
det står att det ska vara öppet. Och att det ska finnas konst inuti, vilket även det är tveksamt i 
det här fallet. 

Man kan tänka sig att flera konstnärliga verksamheter intill varandra skulle förtydliga 
territoriet, men eftersom gallerilokalerna är så likartade, och dessutom delvis tomma, 
förstärker de istället intrycket av att något är lite märkligt. Kanske beror det på att galleriernas 
transparenta fasader, som signalerar ett välkomnande, motsägs av det faktum att det ofta är 
stängt. 

Byggnaden där gallerierna ligger är både arkitektoniskt udda och ger bra förutsättningar 
för verksamheterna att skapa egna territorier. Gången under tak i kombination med den 
upphöjda plattformen som kantas av ett staket ger alla möjligheter att ta rummet utanför 
galleridörren i anspråk. Jag skulle också säga att det dessutom förenklar en territorialisering 
nedanför plattformen, ute på trottoaren, eftersom det skapas ett separat men närliggande rum 
med staket och betongpelare som trygg ”vägg” att förhålla sig till. 

Kiosken utnyttjar de arkitektoniska förutsättningarna genom att placera ut ”glassgubbar”, en 
kruka och en tidningslåda både i gången och på trottoaren. Genom de utplacerade föremålen 
synliggörs kiosken men framför allt bryter de med gångens parallella riktning och förstärker 
riktningen gata – kiosk. 

En sådan territoriell produktion saknas helt i relation till gallerierna, vilket också det tyder på 
att de inte används i särskilt stor utsträckning. Man kan tänka sig att det är mindre lockande 
att placera ut föremål om man inte regelbundet finns på plats och kan ta in dem eller se efter 
dem. 

Sammanfattningsvis har Båstadsgatans gallerier byggt territoriella aktör-nätverk där 
aktanterna effektivt kommunicerar galleriverksamheten. Verksamheten framtår som etablerad 
och formell, de visar upp etablerad konst och lockar kanske även köpare till sin verksamhet. 

Olika typer av skyltar i anslutning till verksamheterna. 
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På bottenplan i en byggnad från sent 1980-tal ligger Rehab Kultur. Byggnaden har en synlig 
entré motgatan med utskjutande skärmtak ovanför en automatisk skjutdörr. I glaspartierna 
i skjutdörren sitter diverse affischer och skyltar med information om vad som finns i huset 
men det finns ingen huvudsaklig skylt med exempelvis verksamhetens namn på. Jag är därför 
osäker på om hela stället kallas för Rehab Kultur, eller om det bara är en del av verksamheten 
i huset. Utanför entrén sitter två olika brevlådor med handskriven text på. Fasaden i 
entréplan är täckt med obehandlade träreglar och nedanför på marken står odlingslådor i trä 
utplacerade. Det ger intrycket att hela entréplanet är en sammanhållen verksamhet och det ger 
också en formell och inbjudande karaktär. 

Vid andra tillfället jag går förbi entrén öppnas de automatiska dörrarna och jag går in i en 
entréhall. I hallen står en soffa, en fåtölj, ett bord med broschyrer på och på väggen sitter 
tavelramar med information om de konstnärer som finns i huset. Från hallen går jag vidare 
genom ännu en automatisk skjutdörr och in i ett stort öppet utrymme som påminner lite 
om en fritidsgård eller ett bibliotek. I rummet finns pingisbord, en gradäng med kuddar och 
ett stort antal bord med stolar. Även här inne är väggar och pelare täckta med träreglar. De 
möbler som möter mig både i entréhallen och närmast entrén är en fåtölj och en soffgrupp 
från 50-talet samt en orientalisk matta. I relation till den mer ordentliga lokalen bidrar dem 
till att ge ett intryck av ett mer kreativt och alternativt rum.   

Till höger in i rummet ligger en restaurang som heter Gro´up. Jag har läst om den 
i tidningsartiklar på nätet, det ska vara samma ”restaurangentreprenör” som driver 

Rehab Kultur

Rehab Kulturs entré med automatiska skjutdörrar.  
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Platsen framför 
“bakdörren” tycks 
mer använd än vid 
entrédörren. 

Rehab Kulturs 
entré finns centralt i 
byggnaden, markerad 
av ett tak.
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Rehab kultur kommunicerar med förbipasserande genom affischer i glasdörren. 

restaurangen på Konsthallen. Konceptet är någon form av restaurang/kafé och kök som lånas 
ut till olika projekt. Det ser tomt ut i både restaurangen och lokalen. Vi det senare tillfälle när 
jag går förbi utanför har restaurangen stängt och Rehab Kultur har satt upp en lapp i fönstret 
som kommenterar stängningen med orden ”Näringslivets aktörer kommer och går – kulturen 
består.” 

Jag går längre in i lokalen för att se om jag kan förstå vad det är för typ av utrymme. Rummet 
kommunicerar tydligt att det är en formaliserad verksamhet med tillgång till vissa resurser 
men är mer otydligt när det gäller vilken typ av verksamhet som finns här.  Informationen 
jag sett i form av både text och föremål på platsen talar om konstnärer, ateljéer, öppet 
kontorsrum, workshops, fritidsaktiviteter, lokaler som hyrs ut, kultur mm. Kanske är det så att 
rummet försöker vara allt detta på samma gång som gör det otydligt för mig i min tolkning. 
Det är något generellt med rummet. En teaterscen eller ett galleri går mycket väl att föreställa 
sig med tillfällig användning som föreläsningsrum, workshoprum, mötesrum eller pingisrum, 
men rummet på Rehab Kultur är gjort för allt och ingenting på samma gång. 

Rehab Kultur har ingen stark territoriell produktion utanför byggnaden vilket förmodligen 
beror till stor del på byggnadens och gatans utformning. Fasaden är helt rak och ligger i linje 
med en trottoar och en biltrafikerad gata. Entrén ligger centrerat i fasaden och cykelställ, 
brevlådor, odlingslådor etc. är placerade nästan symmetriskt utanför, vilket förstärker bilden 
av huvudentré. 

De två skjutdörrarna skapar en entrésituation som jag associerar mer till storskaliga 
verksamheter. Det är å ena sidan lätt att ta sig in via automatiska skjutdörrar men samtidigt 
förlorar jag som besökare kontrollen över min entré; jag kan inte glänta på dörren och kika 
in för att se vad som finns där inne. Dörrarna skapar en entré i två steg vilket kan upplevas 
som en extra barriär för att ta sig hela vägen in. Det är också svårt att från utsidan se vad som 
finns innanför eftersom det är två uppsättningar dörrar. En skjutdörr upplevs mer som fasad 
när den är stängd och det är samtidigt svårt att sitta utanför den på gatan, eftersom dörren 
öppnas när någon är i närheten. Även de få/små fönster som finns i fasaden gör det svårt att se 
in i byggnaden. Skärmtaket bidrar däremot till att inmuta en plats utanför entrén, vilket också 
förstärks av den gatuskylt med papperskorg som står snett framför entrén. 

De olika affischerna i dörren kommunicerar att det händer flera olika saker i huset och 
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Samtal på Rehab Kultur 2018-04-28

Längst in i rummet träffar jag två personer som visar sig vara två av 
verksamhetens drivande konstnärer. Jag berättar kort om varför jag tittat in. 
Konstnärerna är väl bekanta med gentrifieringsdiskussionen. De berättar att de 
fått utstå en hel del kritik från personer i området som av oro för gentrifiering 
varit negativt inställda till att konstnärer flyttat in sin verksamhet i området. 

Konstnärerna berättar att de tillhör Cirkulations Centralen, som tidigare hade 
lokal på Norra Sorgenfri, men att lokalen där var tillfällig och inte fungerade 
ändamålsenligt. De beskriver den som gammal och i dåligt skick. ”Alla tror att 
konstnärer vill ha gamla smutsiga lokaler, men varför skulle vi vilja det? Vi vill 
gå till jobbet och arbeta i bra lokaler precis som alla andra.” De berättar att 
andra konstnärer ifrågasatt varför de vill arbeta i ”fula 80-talslokaler med lågt 
i tak” men att de ser andra värden i sin lokal än att den har rymd och ljus: den 
är praktisk, funktionell och de slipper oroa sig för läckande fönster och trasiga 
värmesystem. 

Vi pratar lite om gentrifiering, ordet som tycks så laddat här. Till min förvåning 
säger de att de självklart vill höja statusen på området, att gentrifiering är 
bra om det leder till ett finare och tryggare område. De ser det inte som 
något negativt om det leder till högre bostadsrättspriser eftersom det gynnar 
de som bor här nu. Att hyrorna skulle höjas tror de inte, “det regleras ju av 
hyreslagen”. Jag nämner begreppet bortträngning och frågar hur de själva 
känner inför att ha blivit tvingade att flytta ifrån sin gamla lokal på Norra 
Sorgenfri. Men konstnärerna har inte känt sig tvingade, de visste ju att den 
tidigare lokalen var tillfällig. När de inledde sökandet efter ny lokal och fick 
erbjudanden från hyresvärdar kände de sig visserligen ibland som ”en bricka 
i ett spel” där hyresvärden bara var ute efter att kunna etikettera en fastighet 
som kreativ och konstnärlig. Men av MKB kände de tvärtom att de gavs en 
möjlighet till en bättre lokal, där hyresvärden varit lyhörd inför deras önskemål 
och gett dem förmånliga villkor. De ser det också positivt att de fått ny lokal så 
nära sin gamla, eftersom de vill bidra till närområdet genom workshops med 
skolbarn, läxläsning och andra projekt. Samtidigt reagerar de starkt mot att 
de blivit anklagade för att bidra till gentrifiering, snarare än lokal utveckling i 
Östra Sorgenfri. ”Folk förväntar sig större ansvarstagande från konstnärer än 
från andra verksamheter. Bara för att vi är konstnärer förväntas vi bidra med 
något särskilt, ge något tillbaka till området. Det hade ingen väntat sig av en 
kommersiell verksamhet.” 

Samtalet med konstnärerna är intressant. De delar å ena sidan 
fastighetsägarens och stadens visioner om ett område med högre status och 
där konsten bidrar till att tränga ut kriminalitet och otrygghet. De ser ingen 
reell risk för att gentrifiering skulle skunna leda till att befintliga verksamheter 
och hyresgäster trängs bort på sikt. Å andra sidan likställer de sitt konstnärliga 
arbete med vilket konstorsarbete som helst, de “vill bara gå till jobbet som alla 
andra”. 
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Bottenplan markeras i fasaden av träreglar och 
odlingslådor. 

Verksamhetens brevlåda precis utanför 
entrén. 

Mellanrummet mellan de två skjutdörrarna 
är möblerat och här finns information om 
verksamheten i huset.

formatet med utskrivna A3- och A4-papper ger uttryck för att verksamheten är mer oordnad 
än vad den ordnade fasaden uttrycker. Även brevlådorna med handskriven text går i linje med 
det. 

Inne i hallen är territorialiteten starkare. Hallen skapar ett rum där Rehab Kultur har 
mobiliserat ett antal aktörer; bord med broschyrer, fåtölj, tavelramar, matta etc., för att 
kommunicera att det här är en publik entré till en kulturell verksamhet och för att informera 
om vilka som driver den och välkomna besökare in.  Det är tydligt att här finns en 
verksamhet, men mindre tydligt exakt vad den innehåller. 

Fasaden ut mot gatan har inga fler dörrar in till verksamheten än skjutdörrarna i entrén, men 
runt hörnet finns på ena sidan en dörr som tycks leda till restaurangköket. Dörren känns som 
en bakdörr vilket förstärks av att det står en sliten stol utanför. Utanför dörren är marken 
upphöjd och plattbelagd med en rabatt utanför, vilket skapar en egen liten plats åt stolen. En 
bit ovanför dörren finns balkonger som skapar ett tak åt platsen. Till skillnad från entrén på 
”framsidan” finns här en starkare territorialisering men samtidigt en mer informell prägel. 
Samtidigt förstärker den här dörrens ”baksidesprägel” idén om att den andra entrén är en 
framsida och att det alltså är en verksamhet med en besökarsida och en personalsida. 
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Högra porten leder 
till Flöjens trapphus. 
Flöjen ligger på andra 
våningen. 

Utanför porten finns 
en brevlåda som 
berättar att Flöjen 
ligger här, men att 
Cirkulations Centralen 
har flyttat.

Konstnärerna på Flöjen 
förbereder sig för att 
leta ny lokal. 
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I en gammal fabriksbyggnad i hörnet Nobelvägen/ kyrkogården har flera konstnärliga verksamheter legat, 
bland annat Cirkulations Centralen, ett konstnärsdrivet ateljékollektiv och galleri, och ett galleri som låg på 
byggnadens tak och gick under namnet Wuthering heights. 2017 flyttade Cirkulations Centralen till Östra 
Sorgenfri och återfinns nu dels i Rehab Kultur men också i Galleri CC på Båstadsgatan. Galleriet på taket 
stängde. De konstnärer från Cirkulationscentralen som stannade kvar använder nu istället namnet Flöjen. 

Flöjens entré ligger inne på en lastplats med direkt ingång från Nobelvägen. Här finns parkeringsplatser 
och lastbrygga som används dagligen av de industrier som finns i huset. Till höger finns porten till den 
trappuppgång som leder upp till Flöjens lokal. Till vänster finns en brant trappa upp på taket, där galleri 
Wuthering Heights tidigare låg. Nedanför trappan står ett bord med två bänkar på en liten plattform av 
betong, mellan två cykelställ. Ibland står det en burk eller flaska på bordet, vilket ger intrycket att platsen 
används. Det är skräpigt runt sittplatsen, allt möjligt skräp verkar blåsa in och samlas här. 

Utanför entrén till Flöjens port hänger sitter några olika brevlådor upphängda. På en av dem har någon 
skrivit för hand ”Cirkulationscentralen” och sedan ”har flyttat till Rehab! Spånehusvägen 83”. Lite halvt 
ovanpå det har någon tejpat upp en annan handskriven lapp där det står ”FLÖJEN”.  Ett antal ringklockor 
sitter vid dörren men ingen verkar leda till Flöjen. Oftast är porten låst med vid ett tillfälle kommer jag in 
i trapphuset och upp till Flöjens dörr. På dörren har någon tejpat upp en lapp där det står ”FLÖJEN” och 

Flöjen

Samtal utanför Flöjen 2018-08-10

En dag när jag befinner mig ute på lastplatsen träffar jag två av Flöjens konstnärer. De håller 
på och lastar in en massa saker i en bil men avbryter gärna arbetet för att prata med mig. De 
har noterat att Norra Sorgenfri marknadsförs med konst och tycker det är ironiskt eftersom de 
själva snart tvingas flytta. Byggnaden där deras lokal ligger såldes nyligen och de förstod då 
att de skulle bli uppsagda. Kort därefter fick de beskedet att huset ska rivas och de ska vara 
ute till årsskiftet. Även om lokalen de har nu har sina brister, bland annat berättar de att hissen 
inte fungerat på länge, att många fönster inte går att öppna och att hyresvärden inte åtgärdar 
elen eftersom den drogs av en tidigare hyresgäst, så vill konstnärerna stanna kvar i huset och 
hade önskat att hyresvärden istället kunde förbättra lokalerna. De har inte fått erbjudande om 
någon annan lokal men letar gemensamt. Både Bragegatan 15 och Norra Grängesbergsgatan 
nämns som en möjlighet, men också områden på andra sidan kontinentalbanan. 

En av konstnärerna föreslår att jag ska följa med in och titta, så det gör jag. Flöjen har en 
stor lokal där konstnärerna själva byggt väggar och delat av våningsplanet i mindre ateljéer, 
verkstad, kök och andra ytor. Här finns enbart arbetsplatser och ingen publik verksamhet. Det 
är rätt mörkt i de gemensamma ytorna eftersom ateljéerna ligger ut mot fönsterväggarna. 

Konstnären som visar mig runt berättar att det bara var en liten del av Cirkulations Centralens 
medlemmar som flyttade, men att de fick med sig namnet. Ca 25 konstnärer finns kvar under 
namnet Flöjen och utöver det gissar hon att ca 20 konstnärer till finns i huset. Majoriteten som 
stannade kvar menade att de behöver den här typen av arbetsplatser, att det arbete de gör 
inte passar i vanliga kontorslokaler. När jag ser verkstaden, som är utrustad med en hel del 
större verktyg och maskiner, förstår jag varför den här verksamheten inte passar in på Rehab 
kultur. Men det är kanske inte ”rymd och ljus” de här konstnärerna i första hand värdesätter 
utan möjligheten till störande, skrymmande arbete i oömtåliga lokaler.
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I trapphuset sitter affischer för olika konstutställningar runtom i Skåne. Uppe på taket ligger byggnaden där ett galleri tidigare låg.  

efter en stund ser jag att man också har målat över det tidigare namnet Cirkulationscentralen. Porten är låst 
och ger ett privat intryck. I fönstren en halvtrappa upp från entrén sitter ett antal affischer uppsatta så att de 
är synliga för den som passerar i trappan. Affischerna handlar om konstutställningar runtom i Skåne. 

En annan dag när jag går förbi Flöjen tar jag den branta trappan upp på taket för att titta närmare på 
det före detta galleriet som låg här. Uppe på taket finns en låg, långsmal byggnad som är täckt av graffiti. 
Dörren står öppen och några duvor som byggt bo ovanför tittar oroligt ut när jag kommer. Innanför den 
öppna dörren finns en liten hall fullproppad med prylar och där innanför en låst ytterdörr. Av all graffiti, 
alla prylar och ”pynt” i form av tygbitar som knutits fast på räcket, får jag känslan av att platsen används 
rätt regelbundet. Det är dock oklart om takbyggnaden används.  Jag tolkar det inte som att det har något att 
göra med Flöjen. 

Det territoriella aktör-nätverk jag kan identifiera i anslutning till Flöjens entré innehåller inte särskilt 
många aktanter. Det finns en brevlåda med två namn på och ett bord med bänkar och tecken på att detta 
används. Inne i trapphuset finns en del affischer som tyder på en kontinuerlig konstrelaterad verksamhet 
och ett namn på en port. Flöjen har inte ansträngt sig särskilt mycket för att kommunicera sin närvaro 
eller appropriera platsen. De tycks ha ett praktiskt behov av en brevlåda och eventuellt sitter konstnärerna 
ibland i solen utanför, på bänken med bord.
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Utanför Flöjens 
entré finns ett bord 
med bänkar under 
trappan som leder 
upp till det f.d. 
galleriet. 

Från ödetomten, som 
ligger intill Flöjens 
byggnad, syns den 
del av Norra Sorgenfri 
som redan rivits och 
nu bebyggs med 
bostäder. 
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ADDO
I en nedgången tegelbyggnad i Norra Sorgenfri, som tidigare tillhörde räknemaskinsföretaget 
Addo, finns Ateljéföreningen ADDO. ADDO är Malmös äldsta ateljéförening och har 
funnits i huset i över 25 år. I grannbyggnaderna finns bland annat en livsmedelsgrossist, en 
bilmekaniker och en verkstad som arbetar med svartoxidering.  ADDO ligger i byggnaden 
längst in från gatan men är inte särskilt synlig även om man tar sig in dit. Utanför entrédörren 
sitter en solblekt och skavd skylt med texten ”Ateljéhuset ADDO”. Skyltens slitna utseende får 
mig att undra om ateljéföreningen fortfarande finns kvar. Brevlådan på dörren saknar text 
och i övrigt finns bara en skylt som talar om att det är port 20J. Några förvirrande ringklockor 
sitter också invid dörren. Utanför står en parkbänk. Jag kikar in genom fönstren och har svårt 
att avläsa om det är pågående konstnärlig verksamhet eller övergiven sådan – stora högar med 
material ligger på golvet, bord och stolar står lite hullerombuller. 

När jag går runt huset in på nästa gård ser jag mycket riktigt en skylt om att räddningstjänsten 
har stängt byggnaden. Här finns också fler skyltar som berättar om kulturföreningar av olika 
slag; Globala vänskapsföreningen, Impulz kulturhus, Ateljé XX. Det är svårt att avgöra om de 
är aktiva eller inte. Men vid ett besök på kvällstid hörs hög musik inifrån en av byggnaderna 
och ett antal cyklar står parkerade utanför. Jag går in i en öppen dörr och hittar en korridor 
med affischer om olika kulturevenemang, men alla dörrar är stängda. Det är oklart om det en 
replokal, spelning, fest eller något annat som pågår där inne. 

Samma eftermiddag ser jag också lappar uppsatta på väggarna på området, där det står 
”Gerillaslöjd Ateljé XX” och en pil nedanför. På nätet hittar jag senare också, av en slump, att 
Ateljé XX har en Facebooksida. På bilderna ser det ut att vara ett aktivt galleri, väldigt olikt 
det som syns från utsidan. Hemsideadressen som anges leder inte någonstans men via Google 
hittar jag kort information som att det är ett ateljékollektiv sedan 1998 och att det ligger i 
räknemaskinsfabrikens gamla matsal. 

Ytterligare en tid senare besöker jag en performancefestival utanför Ateljéföreningen 
ADDO. Den har annonserats med hjälp av svartvita affischer ut mot gatan och genom att 
någon med svart sprayfärg skrivit med stora bokstäver på marken. Festivalen arrangeras av 
något som heter Bunkern, vilket jag senare får veta är en ateljéförening i ADDO:s källare. 
Performanceverket utförs av en turnerande europeisk konstnärsgrupp som riggat sina 

Svårt att utläsa om verksamheten är aktiv utifrån ringklockorna vid 
ADDOs entré. 

I en av portarna på området informeras om att byggnaden är stängd. 
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Entrédörren med 
skylt till höger 
och en sittplats till 
vänster. 

ADDO har sin entré 
mot ett gårdsrum.
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Samtal på fabriksområdet 2018-04-20

Nästa gång jag besöker fabriksbyggnaden är på kvällstid. Det hörs musik från 
samma öppna dörr som sist och tre musiker sitter utanför och äter medhavd mat. 
De spelar i ett band som har replokal via studieförbundet Medborgarskolan. De 
har fått veta att huset är k-märkt men att det inte är någon garant för att de får 
vara kvar där. Jag undrar om de lagt märke till att det byggts bostadsrätter precis 
mittemot. Kontrasten mellan de nybyggda bostadshusen med balkonger ut mot 
det gamla förfallna industrikvarteret skapar en rejäl kontrast. Det är det här som 
Catharina Thörn beskriver som den urbana frontens själva frontlinje, tänker jag. 
Musikerna säger sig ha märkt att när människor nu börjar flytta in där så kan deras 
musikverksamhet upplevas som störande. ”Den här lokalen kommer väl bli nåt fik 
eller så” säger en av dem. 

Jag frågar om de vet när de måste flytta ut, men de har inte fått någon 
information om det alls, det är bara deras gissning att de snart måste flytta. ”Jag 
tror inte Medborgarskolan kommer berätta om kontraktets längd för då riskerar 
de att alla flyttar ut i förtid” säger en av dem. 

Från fabriksområdet 
syns de nybyggda 
bostadsrätterna 
på andra sidan 
Industrigatan.
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Performancefestivalen 
annonseras ut mot 
Industrigatan med 
affischer och sprayfärg. 

Vid ett tillfälle 
då jag besöker 
platsen används 
gårdsrummet för en 
performancefestival.
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musikinstrument och rekvisita på gården utanför. Kanske sammanlagt 20-30 personer har 
samlats ute för att titta på performancen och Bunkern har även öppet i sin källarlokal där de 
visar fler verk. Performanceverket på gården använder hela gårdsytan och interagerar ibland 
med publiken, som försöker hålla sig längs med ena sidan.  

Den territoriella produktionen i anslutning till ADDO:s verksamhet är svag.  Arkitektoniskt 
skapar byggnaderna ett litet gårdsrum som hade kunnat tas i anspråk av ateljéföreningen, 
men förutom bänken utanför porten finns inga spår av det. Det jag sett är dock att den ibland 
används för performance och musik, men då inte nödvändigtvis av just ADDO. På gården 
står annars bara en soptunna, där någon klottrat den filosofiska meningen ”Hushållssopor vad 
är det?”, och vid ett staket står några cyklar parkerade. Ateljéföreningen har inte direkt gjort 
någonting varken för att appropriera platsen eller för att kommunicera att dess verksamhet 
finns i huset. Vilket kanske ligger i linjer med vad en konstnärsateljé är – en arbetsplats, 
varken mer eller mindre. 

Det får mig att tänka på Rehab Kultur, som pratade just om att de bara ville ha vanliga 
arbetsplatser, precis som alla andra. För att uppnå det har de tagit på sig att organisera en 
lokal med mycket annan verksamhet, där deras ateljéplatser bara är en del. I ADDO:s fall har 
konstnärerna valt att enbart jobba med sin konst och inte direkt bjuda in någon utomstående 
dit. De har två helt olika sätt att arbeta, där Rehab Kultur vill bli en del av stadsutvecklingen i 
området, arbeta med förskolebarn och grannar, medan ADDO:s konstnärer förmodligen har 
sina utåtriktade projekt utanför lokalen och närområdet. 

Skylten utanför porten ser gammal ut, texten är blekt och skavd. Det är snarare cyklarna och 
bänken som berättar för mig att något finns inne i huset, än skylten med föreningens namn. 
Vid ringklockorna har någon visserligen ansträngt sig för att märka ut vilken som leder 
var, vilket tyder på att de är i bruk, men det finns ingen info om något mer än så. De andra 
kulturföreningarna i fabriksbyggnaden, som jag är osäker på om de är verksamma eller om 
endast skyltarna sitter kvar, har inte heller någon tydlig territorialisering i anslutning till sina 
lokaler. Enligt konstnären jag pratat med har de flesta konstnärer flyttat från området eller 
är på väg därifrån. Trots det så nämns konstens betydelse vid flera tillfällen i Malmö stads 
program för Norra Sorgenfri. Konsten är närvarande i området delvis genom den fysiska 
aktivitet som än så länge finns i Addo-huset men även genom att den lyfts fram i planprogram 
och marknadsföring av området. 

På fabriksområdet syns information av olika slag. 
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Samtal tanför ADDO 2018-01-28

Vid mitt första besök på platsen träffar jag en konstnär utanför, som står 
och lastar in tavlor i sin bil. Jag frågar honom om ateljéföreningens framtid. 
Han ger mig en blick som om han är trött på att fundera på den saken, 
rycker på axlarna och säger ”Vi får vara kvar året ut, sen måste vi flytta. Vi 
tittar på lokaler, inget är bestämt”. Jag säger att jag har läst i Malmö stads 
planprogram att de vill att konstnärerna ska finnas kvar i området. ”Äh det 
där… det är bara bluff, bluff, bluff”, svarar han uppgivet och börjar jobba med 
tavlorna igen. Jag vill inte störa honom så jag går runt och tittar lite på de 
andra portarna mot gården. Efter en stund ropar han till mig: ”I det där huset 
mittemot fanns också konstnärer, men det fick de stänga för huset höll på att 
falla ihop. Det står tomt nu.” Sen försvinner han in i porten. 
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Genom att inventera den territoriella produktionen på de 10 platser jag presenterat ovan har 
jag samlat information för närmare studier av verksamheternas territoriella strategier. Jag har 
arbetat med fyra olika metoder för att kartlägga och visualisera de territoriella strategierna 
och hur de territoriella aktör-nätverken ser ut. Till att börja med har jag med hjälp av två 
metoder kartlagt den territoriella produktionen för att kunna studera var den finns och hur 
den fungerar. Därefter har jag med ytterligare två metoder studerat de territoriella strategierna 
mer specifikt utifrån ANT (actor-network theory). Jag har försökt att kartlägga det territoriella 
aktör-nätverkets beståndsdelar för att se hur de verksamma aktanterna tar en fysisk form 
och vad de olika aktanterna gör för den territoriella produktionen. Med utgångspunkt i de 
fyra metoderna har jag även arbetat med en fysisk modell för att undersöka de territoriella 
strategierna vidare. 

Utifrån de metoder jag använt kommer jag sedan att diskutera territoriella strategier och hur 
territoriella aktör-nätverk formas med hjälp av både verksamhetens tillagda artefakter och den 
byggda miljön. 

4. FYRA VISUALISERINGSMETODER

Två metoder för att undersöka territoriella strategier

Metod 1: Territorialitet i plan

De två inledande metoderna har jag använt för att synliggöra olika aspekter av de territoriella 
strategier som de konstnärliga verksamheterna använder. Den första metoden, där jag 
använder mig av planen som verktyg, visualiserar territorialitetens effekt, lokalisering och 
utbredning i plan. Den andra metoden, där jag istället använder mig av vyn, visualiserar den 
rumslighet som skapas med hjälp av de artefakter som är del av verksamhetens territoriella 
strategi. 

Jag har på sex olika platser kartlagt verksamhetens territorialitet i plan. De sex platserna är 
Bragegatan 15, Karavan, Potato Potato, Rehab Kultur, Båstadsgatan 4 och ADDO. Samtliga 
planritningar är i skala 1:100. 
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Territoriell produktion, 
Potato Potato. 

Territoriell produktion, 
Båstadsgatan 4.
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Planen är att betrakta som ett diagram där viktiga aktanter i verksamhetens territoriella 
aktör-nätverk särskilt markerats. I planen är territorialiteten markerad i grått, där de ytor som 
markerats med mörkt grå innebär en starkare territorialisering medan de ytor som markerats 
med ljust grå innebär en svagare territorialisering. Med territorialisering menar jag ett fysiskt 
område där jag som besökare upplever att platsen tillhör verksamheten. Kartläggningen i 
plan är schematisk och utgår helt och hållet från min egen uppfattning av verksamhetens 
territorialitet, utifrån de besök jag gjort på platsen vilka redovisats i text och bild i kapitlet 
ovan. Diagrammen ger en bild av var i rummet territorialitet produceras, hur starkt den 
uttrycks och hur stor del av rummet den tar i anspråk. 

Diagrammen synliggör att det finns relativt stora skillnader i hur stor del av stadsrummet 
verksamheten territorialiserar men också hur stark territorialiteten upplevs. Jag redovisar dem 
på en skala från låg till hög grad av territorialisering av stadsrummet. 

Potato Potato och Båstadsgatan har båda en låg grad av territorialisering av gaturummet. Båda 
har synliga lägen för sina lokaler med flertalet fönster vilket ger möjlighet att antingen se in 
eller annonsera inifrån, och det är en möjlighet som tas tillvara på båda platser. Potato Potato 
ligger med en smal trottoar utanför, gränsandes mot en biltrafikerad gata, vilket gör det svårt 
för verksamheten att med artefakter appropriera gaturummet. På Båstadsgatan finns däremot 
en upphöjd gång precis intill galleriernas entréer och direkt utanför gången en bred trottoar. 
Trots det finns ingen rumslig appropriation. 

Rehab Kultur har ett synligt läge, entrén ligger centralt i byggnaden ut mot en av områdets 
huvudgator och är markerad i fasaden genom ett utskjutande tak. Även här finns en smal 
trottoar med en biltrafikerad gata direkt utanför entrén. Det finns dock en viss territorialitet 
i anslutning till entrén och markytan under taket. Entréhallen som ligger direkt innanför 
skjutdörrarna är visserligen en del av verksamhetens lokaler, men i och med de automatiska 
skjutdörrarna och att entréhallen fungerar lite som ett mellanrum mellan inne och ute 
påverkar den ändå i viss mån den territoriella situationen i gaturummet. Utrymmet i 
entréhallen tycks kompensera för avsaknaden av gaturum genom att det i entréhallen finns 
utplacerat sådant som kanske annars hade stått precis utanför entrén, tex en stol eller en skylt.

ADDO:s läge med entrén ut mot ett gårdsrum ger goda möjligheter att territorialisera platsen 
framför entrén, vilket dock inte görs i någon större utsträckning. Vid själva entrédörren finns 
en gammal sliten skylt och några förvirrande ringklockor, och bredvid dörren står en bänk. 
Några meter bort står en soptunna och några parkerade cyklar. Inga andra entréer ut mot 
gården verkar aktiva och det finns ingen möjlighet till genomfartstrafik så oavsett territoriell 
produktion upplevs gårdsrummet som att det tillhör ADDO. Vid ett av mina besök intogs 
gården av en performancefestival som placerade ut högtalare, rekvisita och effektivt tog 
rummet i anspråk för att spela upp en performance på platsen. Detta är enda platsen där jag 
med egna ögon upplevt den typen av tillfällig territorialisering, men platsens storlek och läge 
gör att den lämpar sig väl för det syftet. 

De två platser som har starkast och mest utbredd territorialitet är Karavan och Bragegatan 15. 
Båda har ett avskilt hörnläge där möbler och diverse skyltar placerats. Bragegatan 15 har fler 
formella skyltar medan Karavan har fler affischer uppsatta. Karavan har också en tydligare 
avgränsad yta genom att väggar och en låg mur är målad med graffiti. Bragegatan 15:s läge är 
dock mer undanskymt och även om det konkurrerar delvis med förbipasserande bilar (som 
ska parkera inne i passagen) så finns ingen konkurrens i gränsen till något allmänt gaturum, 
så som det finns hos Karavan. Kanske finns därför inte heller samma behov av att markera 
gränser. 
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Territoriell produktion, 
Rehab Kultur.

Territoriell produktion, 
ADDO.
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Utifrån diagrammen över de sex platserna tycks de två platser, Karavan och Bragegatan 15, 
som har en större angränsande markyta och ett skyddat hörn använda rumslig appropriering 
i större utsträckning än de två som har en begränsad tillgång till markyta; Potato Potato och 
Båstadsgatan. Om det verkligen gäller för Båstadsgatan är dock egentligen tveksamt då det här 
finns markyta i två nivåer.

Två platser, Rehab Kultur och Bragegatan 15, som har tillgång till någon form av tak intill 
entrén har en viss territorialitet kopplad till taket. Även Båstadsgatan har ett tydligt tak 
längs med samtliga verksamheters entréer men där saknas i princip territorialitet, vilket är 
intressant eftersom både taket och den upphöjda gången skapar ett tydligt avgränsat rum 
som enkelt hade kunnat approprieras av verksamheterna. Båstadsgatans många intilliggande 
gallerier har dock ingen hierarki emellan sig, de har likvärdiga förutsättningar i den byggda 
miljön och det saknas hierarki i fasaden. Galleriernas likartade profiler bidrar också till att de 
nästan uppfattas som helhet snarare än enskilda verksamheter. De stora skyltfönstren, som 
delvis suddar ut gränsen mellan ute och inne, gör kanske också att behovet av att appropriera 
rummet utanför lokalen minskar. 

De tre platser med en svagare territorialitet i gaturummet, Potato Potato, Båstadsgatan och 
Lilith Performancestudio, har dock inte en svagare territoriell position än de övriga. De 
approprierar inte gaturummet i någon större utsträckning men de kommunicerar tydligt 
vilken typ av verksamhet de är och i olika grad förklarar de även vad en besökare kan vänta sig 
av den. Till viss del gäller detta även Rehab Kultur. 

Territoriell produktion, 
Karavan.
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Territoriell produktion, 
Bragegatan 15.
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För att förstå den territoriella produktionens förmåga att skapa rumslighet och hur denna 
rumslighet förändras över tid har jag använt mig av linjevyer, där jag med linjer markerat 
gränsen för de artefakter som använts i verksamhetens territoriella strategi. Jag har på två 
platser, Rehab Kultur och Kollektivet Records, regelbundet under året tagit foton med samma 
vinkel och utsnitt. Foton från de här två platserna har jag sedan använt för att göra dessa 
linjevyer. De bilder som skapats visar med andra ord ingenting av den rumsliga miljön i 
övrigt, och metoden fungerar därför som ett sätt att förstå hur de olika verksamheternas 
territoriella produktion förmår att skapa rumslighet. I bilderna till höger har jag lagt samman 
alla bilder för att visa alla lager sammanslagna. I bilderna på nästa uppslag redovisar jag 
istället situationerna var och en för sig och där syns hur platserna förändras över tid. Där har 
jag även låtit tillfällig parkerade fordon finnas med, vilket är intressant främst för situationen 
hos Kollektivet Records som delar sitt utrymme med en bilparkering. 

Visualiseringen av territorialitetens rumslighet vid de två valda platserna visar tydligt 
på skillnaden mellan de olika strategiernas förmåga att forma och avgränsa rumslighet i 
stadsrummet. Medan Kollektivet Records använder den vertikala ytan och markytan för att ge 
rummet väggar och golv, finns det hos Rehab Kultur färre rumsliga kvalitéer. 

Kollektivet Records har en territoriell strategi som bygger på att rumsligt appropriera 
stadsrummet både genom att avgränsa ytor, skapa sittplatser och dekorera platsen med en viss 
enhetlighet; tavlor, växter, färgglada ljusslingor, lastpallar och bildäck. Den byggda miljön som 
omger verksamheten ger också goda rumsliga möjligheter till det, liksom hos Karavan och 
Bragegatan 15. 

Rehab Kultur har istället en territoriell strategi som bygger på information och upplysningar 
genom affischer, lappar och skyltar. Utanför entrén finns få rumsbildande element även om 
det, som tidigare nämnts, till viss del kompenseras av entréhallen bakom skjutdörrarna.  

Jag har dock även valt att synliggöra delar i den byggda miljön som lagts till i och med 
verksamhetens inträde, men som verksamheten inte styr över. Hos Rehab Kultur finns flera 
exempel på detta, bland annat de träreglar som fästs i fasaden samt odlingslådor på gatan 
(de senare syns dock ej i visualiseringen). Ovanför entrén till verksamheten finns även ett 
utskjutande tak där ett antal lampor monterats. Det är kanske tveksamt till vilken grad de 
fasta elementen verkligen är en del i verksamhetens territoriella strategi, eftersom de är 
fast monterade och inte kontrolleras av verksamheten. Samtidigt bidrar de starkt till bilden 
av verksamheten och till att förklara den för förbipasserande. Det är inte heller otänkbart 
att verksamheten i och med de fasta elementen ser ett mindre behov av att själv markera 
platsen och att de därmed också ser dem som en del i sin territoriella strategi. Det är oavsett 
noterbart att de fasta elementen är i princip de enda som bidrar till rumslighet i Rehab Kulturs 
territoriella strategi. 

En annan påtaglig skillnad mellan de två är den rumsliga organisationen. Rehab Kultur har 
en tydlig ordning för de olika artefakter som ingår i (eller upplevs som att den ingår i) den 
territoriella strategin. Affischer och anslag har sin plats medan de fasta elementen i fasaden 
har sin. Utformningen präglas dessutom av en rytmisk upprepning av likadana artefakter 
placerade med jämna avstånd. Det skapar ett tydligt perspektiv som också synliggör att 
verksamheten har territoriell produktion som håller sig längs med en sida. Kollektivet Records 
präglas istället av en uppenbar oordning. Artefakter av olika slag placeras till synes var som 
helst och de är många till antalet. Vissa byter plats och andra står kvar under lång tid. Här 
finns få upprepningar av liknande artefakter på liknande avstånd, som hos Rehab Kultur, 
vilket ger platsen en mer informell prägel. 

Metod 2: Territorialitet i vy
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Rehab Kultur bygger sin territoriella strategi på vertikala element längs med 
verksamhetens fasad.

Kollektivet Records formar en territoriell strategi med hjälp av en mängd artefakter 
som skapar rumslighet. 
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Den territoriella situationen utanför Kollektivet Records vid olika tillfällen under året.
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Den territoriella situationen utanför Rehab Kultur vid olika tillfällen under året.
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Jag har utifrån ANT (actor-network theory) arbetat med två metoder för att identifiera viktiga 
aktanter i verksamheternas territoriella aktör-nätverk. Aktanter i dessa aktör-nätverk finns 
både i form av artefakter, det vill säga föremål som verksamheterna själva tillägger till platsen, 
och i scenografin, det vill säga den byggda miljön. Jag har valt att sortera aktanterna utifrån 
de här två kategorierna eftersom jag är intresserad av förhållandet mellan arkitekturen och de 
konstnärliga verksamheterna. Det är förstås omöjligt att helt skilja dessa två kategorier åt, men 
jag har i min uppdelning utgått från att artefakter är de aktanter som verksamheten i någon 
mån själv styr över medan scenografin är de rumsliga förutsättningar som (åtminstone till stor 
del) ligger utanför verksamhetens kontroll. 

En annan orsak till den här sorteringen är att jag främst studerar de konstnärliga 
verksamheternas territoriella strategier, vilka till stor del uttrycks via artefakter som 
verksamheten styr över. Element i scenografin kan mycket väl vara aktanter i territoriella 
aktör-nätverk men är inte i samma utsträckning och med samma självklarhet del i just den 
konstnärliga verksamhetens territoriella strategi. I metoden där jag kartlägger territorialitet i 
vy diskuterar jag detta mer i detalj i relation till en av verksamheterna. Jag vill dock framhålla 
att kategoriseringen i sig inte är avgörande för att diskutera hur de territoriella aktör-
nätverken byggs upp.

Två metoder för att undersöka de territoriella aktör-nätverken

Sektion av Lilith Performancestudio. I översta bilden är porten stängd, i de undre 
bilden visas situationen där porten är öppen. 

Foto av entrén till Lilith Performancestudio med 
min markering.
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Foto av entrén till Bragegatan 15 
med min markering.

Metod 3: Scenografi i sektion och fotografi
För att synliggöra vilka element i platsernas scenografi som aktiveras i verksamheternas 
territoriella strategier har jag visualiserat dem med hjälp av sektion och fotografi. I både 
sektion och foto har jag markerat de element som aktiveras (gult) och som antingen i sig självt 
är aktanter i verksamhetens territoriella aktörnätverk eller stödjer aktanter i form av artefakter. 
Jag har också markerat de artefakter som stöds (orange). 

De platser där jag tillämpat den här metoden är Lilith Performancestudio och Bragegatan 
15. På Bragegatan 15 finns flera artefakter utplacerade på en större markyta, på ena sidan 
avgränsad av ett plank. Markytan tycks stödja utplacerandet av artefakter och dessa artefakter 
aktiverar samtidigt den närliggande markytan som en del av territoriet. Ett hörn används för 
en uppsatt skylt, där hörnet möjliggör för en synlig skylt samtidigt som skylten gör hörnet till 
en mer betydelsefull del av verksamhetens territorium. Vid vissa tillfällen ställs en gatuskylt 
ut med några få meters avstånd till entrén. Skylten bidrar till att stärka territorialiteten intill 
entrén och skapar en förplats till verksamheten. 

I exemplet med Lilith Performancestudio finns en markyta avgränsad mellan två husväggar, 
men platsen används av passerande bilar samt för parkering. Ett konkurrerande territorium 
för bilar har försvårat för verksamheten att ta platsen i anspråk och inga utplacerade artefakter 
syns här. När verksamhetens port står öppen bidrar den till att territorialisera en något större 
del av markytan framför porten. Dels blir entrén mer synlig på håll och dels avgränsar den 
öppna porten e större del av stadsrummet. En öppen dörr är förstås också en signal om att 
verksamheten är öppen och att den därmed verkligen gör anspråk på territoriet. 

Sektion och foto av Bragegatan 15.
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Metod 4: Sortering av artefakter
I verksamheternas territoriella strategier finns förutom en given scenografi också en mängd 
artefakter. Artefakterna har jag lyft ut ur sin kontext och på olika sätt sorterat för att se dels 
hur de förändras över tid på en och samma plats, men också för att jämföra dem mellan 
platser. Jag har studerat fem olika platser där jag försökt lyft ut artefakterna för att studera dem 
närmare. De platserna är Bragegatan 15, Kontrapunkt, Karavan, Båstadsgatan och Flöjen. 

Kontrapunkts artefakter är huvudsakligen stora, skrymmande, tar upp fysiskt utrymme 
på platsen och kommunicerar vad de är snarare än en betydelse som går att läsa in i deras 
utformning. De artefakter som skiljer ut sig är några av verksamhetens skyltar. Även om 
de främst är informativa genom den text som går att läsa på dem, har de också en annan 
funktion. Genom att de bär samma orange-gula färgskala signalerar de att de tillhör 
verksamheten och färgen bidrar därför till att skapa ordning och sammanhang. 

Karavans artefakter liknar de som hör till Kontrapunkt i att de främst är appropriativa. Men 
kanske bygger de en identitet på ett sätt som Kontrapunkt inte gör, genom väggmålningar som 
ramar in platsen och vissa fasader målade i färger för att skapa associationer till en cirkus. 
Affischerna, som förvisso sitter slarvigt upptejpade på en dörr, följer klart och tydligt logiken 
för teater- eller scenkonstaffischer. 

Även Bragegatan 15 har många artefakter som är fysiskt stora och generella till sin 

Kontrapunkts artefakter.
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utformning. Kabelvindan som används som bord skulle kunna vara vald för att signalera 
något särskilt men i kombination med en utesoffa i flätad plast läser jag den inte så. 
Gatuskylten som då och då placeras utanför entrén verkar mest ha en praktisk funktion och 
likadant med flera av lapparna/skyltarna som satts upp i och kring dörren. Skylten i hörnet 
där det står Konstitutet är annorlunda och ger intryck av att vara mer genomtänkt. Den skapar 
genom associationer en förväntan om vad som ska finnas där inne och hur det ska se ut. 
Den rosa skylten som anger vilka verksamheter som finns i huset är främst informativ, men 
eftersom den rosa färgen går igen i en del av de sittmöbler som finns utanför skapas en viss 
känsla av sammanhang. Lite längre bort finns Lilith Performancestudio med sin rosamålade 
port, vilket både skapar mening och förvirring. Den rosa färgen återfinns i både port, möbler 
och skylt men betyder det att de hör ihop? 

Båstadsgatans gallerier har en helt annan typ av artefakter i det territoriella aktör-nätverket. 
De är i huvudsak tvådimensionella, i svart eller vitt, och består främst av layoutad text på 
skyltar, affischer, väggar, skyltfönster etc. Ett av gallerierna använder en flagga att hänga ut, 
även den är enkel och tydlig till sin utformning. Ingen av verksamheterna har några möbler 
eller större, skrymmande föremål som del i sitt aktör-nätverk. Samtliga artefakter verkar 
associativt. 

Flöjen, slutligen, har inte särskilt många artefakter i sitt aktör-nätverk. De skyltar som finns 
är slarvigt uppsatta och ser ogenomtänkta ut. Om bordet med tillhörande bänkar hör till 

Karavans artefakter.
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Bragegatan 15:s artefakter.

verksamheten så är det den enda artefakt som tar fysisk plats och den är inte på något sätt 
specifik för en viss verksamhet. I trapphuset sitter affischer uppsatta på fönsterrutan. De är 
utan tvekan utställningsaffischer och i den meningen associativa, men de berättar inget mer 
om verksamheten i huset än just att den finns och är aktiv. 

På en del platser märkte jag under tidens gång att en artefakt ibland byttes ut mot en annan 
artefakt med samma eller liknande aktantroll, d.v.s. mot en artefakt som gör samma jobb i 
det territoriella aktör-nätverket. För en av platserna, Karavan, har jag därför provat att lägga 
artefakterna på en tidslinje för att se vilka av dem som byts ut och mot vad. Tidslinjen visar 
hur en kon ersätts med staket i syfte att avgränsa markytan utanför entrén. Konen och staketet 
har inte exakt samma aktantroll men gör åtminstone ett liknande jobb i det territoriella aktör-
nätverket. Att konen ersätts med ett mer stadigvarande staket tyder också på att det var just 
avgränsningen som ville uppnås. 

På liknande sätt ersätts en soffa (kombinerad med en stol) med en fåtölj vilket senare ersätts 
med ett antal staplade lastpallar. Artefakternas funktion som aktanter är liknande; att markera 
en fysisk plats som tillhörande någon. De olika artefakterna gör sitt jobb i det territoriella 
aktör-nätverket ungefär lika bra, även om en stoppad fåtölj för en del kanske skulle ge lite 
andra associationer än en hög med lastpallar.
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Båstadsgatan 4:s artefakter. 

Flöjens artefakter.
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Fysisk modell

Utifrån de visualiserande metoderna har jag tagit fram en fysisk modell för att kunna 
iscensätta och undersöka de territoriella strategierna. Modellen bygger på de territoriella 
aktör-nätverkens beståndsdelar i såväl scenografi som artefakter. Den erbjuder möjlighet att 
testa territoriella strategier i relation till förutsättningar i den byggda miljön. 

Modellen gestaltar med enkla volymer de olika materiella förutsättningar som kan ges av ett 
utskjutande tak, ett hörn eller en skiftande färg i en fasad. Utöver modellens fasta volymer 
finns även mobila delar i form av artefakter utformade som spelpjäser. Genom att flytta 
pjäserna kan territorialiseringar testas och undersökas i modellen. 

Modellen är sammansatt av material som hittats i anslutning till de olika platser jag studerat. 
En anledning till att jag valt att använda material från platserna är att materialet i sig ger en 
känsla för de miljöer jag rört mig i under studiens gång. Men tanken med att inte använda 
nytt material är också att flytta fokus från det föreställande som ofta förväntas av en modell, 
till de grundläggande element i platsernas scenografi som egentligen går att finna i alla skalor, 
både i byggd miljö och i ting som glömts kvar på marken. Modellen ges en skala i och med 
artefakterna, som tvärtemot de fasta elementen är exakt avbildade, men det är inte en på 
förhand fastställd skala utan en skala som uppstår i relation till modellens olika delar. 

I exemplen som här redovisas i foton har jag använt modellen för att testa de två olika typerna 
av territoriell strategi i relation till en viss scenografi, men modellen kan förstås användas för 
olika slags uforskande iscensättningar. 
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En möjlig associativ territoriell strategi testad i modellen. 

En möjlig appropriativ territoriell strategi testad i modellen. 
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Hos de konstnärliga verksamheter jag studerat har jag i huvudsak funnit två olika typer av 
territoriell strategi. De två typerna är att betrakta som skilda territoriella strategier där den ena 
fokuserar på att ta fysiskt utrymme i anspråk, medan den andra handlar om att konstituera ett 
igenkännbart legitimt territorium. Jag har benämnt strategierna associativ territorialisering 
och appropriativ territorialisering. De verksamheter jag studerat använder sig ofta delvis av 
båda strategierna, men med en av dem som dominerande strategi. Den dominerande strategin 
används också i olika utsträckning på olika platser. 

5. SORTERING
Två typer av territoriell strategi

Associativ territorialisering
Associativ territorialisering är den territorialisering som bygger på att skapa associationer 
till en viss typ av verksamhet tex en teater eller ett galleri. Territorialiseringen vilar på ett 
territoriellt aktör-nätverk som stabiliseras genom ett antal enkelt igenkännbara aktanter 
som associeras till en viss verksamhet. Den associativa territorialiseringen skapar ett starkt 
territorium genom igenkänningen och associationen till den verksamhet de vill uppfattas 
som. Den innebär inte nödvändigtvis en appropriation av platsen, genom artefakter som 
upptar fysiskt utrymme och därigenom markerar ett territorium. Istället stödjer sig den 
associativa territorialiseringen på de förväntningar som finns på en viss typ av verksamhet 
och markerar sitt territorium genom att helt enkelt uppträda som den verksamhet den vill 
associeras med. Av en biograf väntar vi oss en viss typ av attribut, kanske en neonskylt och en 
röd matta, medan vi av ett galleri väntar oss andra, exempelvis vita väggar och sparsmakade 
skyltar. Den associativa territorialiseringen bygger upp ett effektivt territoriellt aktör-nätverk 
med ett tillräckligt antal aktanter för att stabilisera nätverket, och skriver därigenom in en viss 
användning, ett beteende, en rytm i sitt territorium. 

Associativ territorialisering ger, genom sin igenkännbarhet, territoriet en mer formell prägel. 
Även om den inte i sin praktik är publik så kan den uppfattas som mer publik då den genom 
sin associativa strategi förmedlar och kommunicerar sitt innehåll till besökaren. 
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Appropriativ territorialisering är territorialisering som sker genom att ta ett fysiskt område 
i besittning. Den appropriativa territorialiseringen bygger sitt territorium på ett territoriellt 
aktör-nätverk av aktanter i form av artefakter som markerar en fysisk plats. Aktör-nätverket 
stabiliseras genom aktörer som i första hand kommunicerar det fysiska territoriets 
utbredning, istället för dess mening och innebörd. Det innebär ofta att aktörerna behöver 
vara fler till antalet eller fysiskt ta upp ett större utrymme på platsen. Den appropriativa 
territorialiseringen ger ofta territoriet en mer informell prägel, eftersom den med en mängd 
skilda artefakter gör anspråk på ett större fysiskt utrymme och platsen därmed kan uppfattas 
som laglös eller oordnad. Eftersom den appropriativa territorialiseringen inte använder sig 
av aktörer som är enkelt associerade till en innebörd, utan främst markerar en fysisk plats, 
kan ett sådant territorium också uppfattas som mer privat och exkluderande. Dess aktanter 
kommunicerar möjligtvis med en särskild grupp men kan för en utomstående vara tvetydig 
eller motsägelsefull. 

De territoriella aktör-nätverkens beståndsdelar

Appropriativ territorialisering

Att använda både association och appropriation

Scenografins element

För vissa verksamheter, exempelvis ett café, kan det vara attraktivt att använda både en 
appropriativ och en associativ territorialisering. En uteservering förutsätter en fysisk 
appropriering av gaturummet men caféägaren vill samtidigt att den förbipasserande ska 
uppfatta uteserveringen som legitim och tillhörande cafét. I ett sådant fall används med fördel 
aktanter både för den appropriativa och associativa territorialiseringen, och aktanten kan 
gärna fylla båda funktionerna på samma gång exempelvis genom att de möbler som används 
har samma färg eller design.

I den konstnärliga verksamhet jag studerat har en territoriell produktion i stadsrummet sällan 
varit del av den huvudsakliga verksamheten (så som exempelvis en uteservering kan vara för 
ett café), utan snarare använts för kommunikation eller för vardagligt bruk (eller både och). 

Jag har genom de visualiserande metoderna funnit flera olika materiella beståndsdelar 
som är del av, eller kan vara del av, verksamheternas territoriella aktör-nätverk. De 
specifika situationerna ger olika förutsättningar men sammantaget har jag funnit ett antal 
utpekbara beståndsdelar som återkommer i olika utsträckning. I scenografin finns ett 
antal grundläggande element som påverkar den territoriella situationen och till det lägger 
verksamheterna artefakter, som också de går att sortera i ett antal olika typer. 

I scenografin återfinns olika typer av element som kan stödja verksamhetens territoriella 
program eller fungera som anti-program (det vill säga motarbeta verksamhetens territoriella 
program). Artefakter kan på olika sätt använda scenografin för att förstärka territorialiteten 
i anslutning till verksamheten. Genom att ställa ut en gatuskylt en bit från entrén aktiveras 
markytan och uppfattas, beroende på avståndet till entrén, tillhöra verksamheten – ett 
territorium har upprättats. På samma sätt kan scenografin genom sin utformning och sina 
kvalitéer bjuda in till användande av vissa artefakter men försvåra för andra. Ett utåtvänt hörn 
kan bjuda in till en viss typ av skylt medan en stor vertikal yta framför entrén kan bjuda in till 
en sittplats. 

Jag har studerat verksamheternas lokalisering i den byggda miljön och vilka element 
i scenografin som påverkar hur verksamheterna bygger aktör-nätverk och därigenom 
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producerar territorialitet. Element i scenografin kan aktiveras och fungera stödjande för 
artefakter, men kan också fungera som aktanter i sig själva. Jag har studerat rummets generella 
element och sorterat dem i kategorierna hörnet, den vertikala ytan, öppningen, markytan och 
taket. 

Hörnet

Den vertikala ytan

Öppningen

Hörnet har en viktig funktion för territoriell produktion. Ett konvext hörn, det vill säga 
ett hörn som vänder sig utåt, tar upp utrymme i stadsrummet och kan utgöra en god 
förutsättning för synlighet i fasaden hos exempelvis en skylt. 

Att ha en entré lokaliserad till ett konvext hörn skapar en större synlighet då entrén syns från 
fler håll. En entré i ett konvext hörn innebär också att hörnet i någon utsträckning är avfasat 
eller indraget, vilket också ger en viss förutsättning för appropriation. En entré som ligger 
intill ett konvext hörn når inte samma effekt men verksamheten kan fortfarande nyttja hörnet 
för att exponera och synliggöra sig själv. Det konvexa hörnet kan fungera som mötesplats då 
även den som väntar där är synlig från håll. 

Ett hörn som istället är konkavt, det vill säga vänder sig inåt eller så att säga gör ett indrag i 
stadsrummet, skapar ett rum framför byggnaden som enkelt kan approprieras. Om entrén 
ligger mot ett konkavt hörn skapas en direkt förplats till verksamheten, ett slags entrérum som 
blir del av en sekvens tillsammans med rummen inne i byggnaden. Det konkava hörnet har 
förutsättningar för att bli uppehållsplats för de som använder eller besöker verksamheten, men 
då den enklare approprieras får den också oftare en mer privat och informell karaktär. 

Den vertikala ytan kan utgöra verksamhetens fasad men även en närliggande fasad eller annat 
element som avskiljer rum vertikalt. Ytan som skiljer verksamheten inuti byggnaden från 
stadsrummet kan se ut på måna olika sätt vilket påverkar förutsättningarna för territorialitet 
och territoriell strategi. Ytan kan också utgöras av ett staket eller en annan byggnads vägg, som 
stödjer verksamhetens territoriella produktion. Den vertikala ytan kan ha funktion som ett 
avskiljande och tryggt element att vila ryggen mot, att uppehålla sig vid. Men den kan också 
fungera kommunikativt genom att den förmedlar något av vad som finns inuti byggnaden, 
antingen genom direkt transparens eller genom att den bär skyltar eller annan information. 

En vertikal yta att uppehålla sig vid kan stödja en appropriativ territorialitet, genom att den 
stödjer ett fysiskt ianspråktagande av rummet i dess direkta närhet. 

En öppning i en vertikal yta finns oftast i form av fönster eller dörr. Öppningen skapar 
förutsättningar att se eller att röra sig genom ytan. 

En transparent eller till delar genomsiktlig öppning ger möjlighet för verksamheten att låta 
besökaren se vad som sker inuti lokalen. Transparens kan innebära ett eller flera fönster (som 
kan täckas eller hållas fria) eller en genomsiktlig dörr. En transparent öppning i form av 
exempelvis ett skyltfönster eller en glasdörr stödjer en associativ appropriation, dels genom 
att fönstret i sig signalerar en publik verksamhet och dels genom att ett fönster inbjuder till att 
exponera något av verksamhetens innehåll för den förbipasserande. 

En öppningsbar vertikal yta i form av exempelvis en dörr innebär i viss mån genomsikt men 
framför allt möjligheten att röra sig ut och in. Den kan också skapa möjligheten att öppna och 
stänga en dörr mot gatan och därigenom signalera om verksamheten är publik. 
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I exemplet med Lilith Performancestudios rosa port syns också öppningens förmåga att bidra 
till rumslighet. Öppningen kan beroende på sin utformning skapa olika förutsättningar för 
territoriell produktion men oavsett dess direkta effekter för territorialitet råder ingen tvekan 
om att öppningen är viktig. I mina studier finns den territoriella produktionen i samtliga fall i 
anslutning till en för verksamheten viktig öppning. 
Markytan

Taket

Markytan framför och i anslutning till verksamheten har betydelse för dess möjligheter att 
flytta ut och ta fysisk plats i stadsrummet. Markytan kan utgöras av allt ifrån en smal trottoar 
som gränsar mot en trafikerad väg, till ett torg som sträcker sig långt från byggnaden och 
tillgängliggör en stor öppen yta för verksamheten. Genom nivåskillnader i markytan, som 
exempelvis en plattform eller trappa, kan appropriativ territorialitet stödjas i olika grad. Ett 
rum med begränsad tillgång till markyta kan istället hänvisa verksamheten till en associativ 
territoriell strategi.  

Taket som element i rummet är något som skyddar mot sol eller regn men som också ofta 
artikulerar en entré i fasaden. Taket kommunicerar med förbipasserande var en entré finns 
och eventuellt även dess relation i hierarki med byggnadens övriga entréer. Men det skapar 
också en legitimitet för territorialisering i det rum som skapas under taket. Ett tak kan stödja 
verksamhetens associativa territorialitet genom att det möjliggör för en tydlig skylt eller en 
formell territorialisering under taket. Det förutsätter då att taket upplevs som proportionerligt 
och rimligt placerat i relation till entrén. Ett stort eller utskjutande tak, eller ett tak som bildas 
av en indragning av entrén, kan istället stödja en appropriativ territorialisering eftersom det 
tillgängliggör en större markyta åt verksamheten att ta i anspråk. 



94

Karavas atefakter på en tidslinje. 
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Sorteringen av aktanter synliggör att aktanter i verksamheternas territoriella aktör-nätverk 
antar ett antal återkommande aktantroller. Även till synes helt skilda artefakter representerar 
alltså ofta en av dessa aktantroller, det vill säga att de antar en liknande roll i aktör-nätverket. 
Sorteringen utifrån vilken aktantroll de olika artefakterna tar presenterar jag här som olika 
aktanttyper. Jag har identifierat fyra återkommande aktanttyper som verksamheterna bygger 
sina territoriella aktör-nätverk på, dessa är platsmarkörer, avgränsare, informatörer och 
diskursiva aktanter. 

Aktanttyper

Platsmarkörer

Avgränsare

Informatörer

Platsmarkören är en aktanttyp som markerar en fysisk plats och tar den i anspråk. Den är ofta 
relativt stor och tar upp fysiskt utrymme på platsen men visar också att platsen är “tagen”, det 
vill säga tillhör någon. På de platser jag studerat är platsmarkören ofta en sittplats, exempelvis 
en stol, soffa, pall eller bänk. Men den kan lika gärna vara en stor växt, ett fordon eller något 
som helt saknar annan funktion än att ta upp plats. 

Avgränsaren skärmar av en fysisk plats, inte genom att appropriera platsen utan genom att just 
avgränsa eller avskärma en plats. Avgränsaren visar tydligt att ett visst område har en ägare. 
Den kan vara ett staket, en linje i gatan, en väggmålning eller en återkommande detalj som i 
någon mån ringar in området. 

Informatören ger mer direkt information eller upplysning om platsen. Den är ofta textbaserad 
och kan ta formen av en skylt, en affisch, ett klistermärke eller en lapp, men den kan också 
informera genom symboler eller liknande otvetydiga kommunikationsformer. 
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Bragegatans rosa artefakter. 

De diskursiva aktanterna är meningsbärande på ett sätt som övriga inte är, de signalerar något 
utöver det som exempelvis en informatör gör genom sin direkta upplysning. En diskursiv 
aktant kommunicerar indirekt genom att skapa en association eller genom att markera sin 
tillhörighet till ett visst sammanhang. 

Aktanterna inom en viss aktanttyp är till stor del utbytbara mot en annan aktant inom samma 
typ. Som tidslinjen över artefakter visar kan aktanten “soffa” utan problem ersättas med 
aktanten “fåtölj” eller “lastpall” eftersom de alla fyller funktionen att ta upp och markera en 
fysisk plats i rummet som tillhörande verksamheten, de fyller samma roll i aktör-nätverket. 
Liksom tidslinjen visar byter verksamheterna själva ut dessa aktanter mot andra med samma 
aktantroll, men det skulle förmodligen också vara möjligt att i teorin byta ut aktanter inom 
samma aktanttyp även mellan verksamheterna. De tre förstnämnda aktanttyperna uppträder 
enligt den här logiken. 

Den sistnämnda aktanttypen märker dock ut sig genom att aktanterna inte på samma sätt är 
fritt utbytbara. Diskursiva aktanter är mer specifika för ett visst territoriellt aktör-nätverk och 
går därför inte att växla mellan verksamheter. Deras syfte är ju just att förmedla en identitet 
eller ett sammanhang som är specifikt kopplat till en viss verksamhet. Aktanter inom den här 
aktanttypen skiljer sig också på ett annat sätt. Artefakter inom alla aktanttyper kan förstås anta 
både en eller flera roller samtidigt, till exempel kan en skrymmande gatuskylt att både ta upp 
fysisk plats och ge information. Den diskursiva rollen uppträder dock oftast som ytterligare 
ett lager till en aktant i någon av de andra tre aktanttyperna. En stol kan till exempel ha 
rollen som platsmarkör och samtidigt vara diskursiv genom att den är målad i en färg som 
återkommer i det territoriella aktör-nätverket, men det är ovanligt att en aktör är enbart 
diskursiv utan att anta någon av de andra rollerna. 

På Bragegatan 15 hittar jag ett antal aktanter som genom sin rosa färg fått en särskild 
innebörd och en relation till varandra. Den rosa fåtöljen och de rosa lådorna är exempel på 

Diskursiva aktanter
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sådana aktanter som delvis gör ett annat jobb än en aktanterna, de skapar genom sin färg en 
association till varandra som ger bilden av att de tillhör samma verksamhet. De blir så att 
säga diskursiva genom att det finns fler aktanter i samma utmärkande färg. Även i Karavans 
territoriella aktör-nätverk läser jag i någon mån de aktanter som är målade med färg som 
diskursiva; konen, de målade väggarna och den dekorerade avskiljande muren. Samtidigt 
visar konen också på sin utbytbarhet genom att den en dag är ersatt med ett prydligt staket. 
Syftet med konen har troligen varit att avgränsa platsen från parkerande bilar, snarare än att 
kommunicera ett sammanhang med de målade väggar som ramar in platsen. Det här visar på 
aktanternas komplexitet. I aktantrollen som avgränsare gör staketet ett bättre jobb men konen 
gjorde i någon mån ett jobb som diskursiv aktant, vilket inte staketet gör. 

Kontrapunkt använder, som jag nämnt tidigare, en orange färg i sina skyltar. Liksom 
på Bragegatan ger färgen aktanterna en diskursiv roll. Skyltar i helt andra färger eller 
utformning hade inte gjort jobbet lika bra, om syftet är att inte enbart informera utan även 
signalera något. Båstadsgatans aktanter är uteslutande av typen informatörer. De allra flesta 
är också diskursiva, men då samtliga verksamheters aktanter verkar utifrån samma logik 
blir de samtidigt väldigt likartade och därmed nära på utbytbara mellan varandra. Hade 
det bara funnits ett galleri hade en affisch eller skylt märkt ut sig mer än när det nu är flera 
verksamheter som använder samma kommunikation. 

De diskursiva artefakterna kanske inte låter sig växlas mot vad som helst, men de kan däremot 
vara utbytbara på andra sätt inom ett och samma territoriella aktör-nätverk. Den rosa lådan 
är inte utbytbar mot en soffa i flätad plast (så länge rosa är den färg som återkommer i fler 
aktanter) men den kan mycket möjligt vara utbytbar mot en rosa matta eller en rosa skylt. När 
det gäller diskursiva aktanter tycks alltså aktanttypen vara av underordnad betydelse. 

En diskursiv aktant har vissa beröringspunkter med den associativa territorialiseringen i 
och med att den diskursiva aktanten skapar någon form av association. Jag har dock valt att 
använda begreppet diskursiv istället för associativ eftersom jag inte sett att det direkt går att 
likställa diskursiva aktanter med en associativ territoriell strategi. 
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I det här arbetet har jag tittat närmare på 10 olika platser som i olika grad territorialiserats av 
konstnärliga verksamheter. Jag har analyserat verksamheternas territoriella produktion och 
kartlagt de territoriella aktör-nätverk som utgör verksamheternas territoriella strategier. 

Två olika typer av strategier går att spåra i det material jag samlat; en appropriativ 
territorialisering och en associativ sådan. Den appropriativa strategin tar upp ett fysiskt 
utrymme och mutar in en plats som sin egen genom att placera fysiska föremål på en bestämd 
yta. Metoder för att visualisera territorialiteten visar också att den här strategin tycks vara 
bättre på att forma rumsliga sammanhang, ofta med stöd av den omgivande scenografin. Den 
associativa strategin signalerar istället, genom utformningen på skyltar, möbler och andra 
ting, vilken typ av verksamhet den vill associeras med. Den kommunicerar ett innehåll och 
förenklar för besökaren att läsa av rummet för att denna sedan ska kunna uppföra sig enligt 
verksamhetens inbyggda logik. Den här strategin är inte rumslig i alls samma utsträckning 
och tycks inte använda scenografins förutsättningar för rumsliga syften ens när dess 
utformning inbjuder till det. 

Jag har också tittat närmare på de territoriella aktör-nätverkens materiella beståndsdelar. 
Platsens scenografi tycks ha betydelse för valet av territoriell strategi även om den inte alltid 
behöver vara en avgörande faktor. Bland de artefakter som verksamheterna använder I sina 
territoriella strategier har jag hittat ett antal återkommande aktanttyper, som var för sig eller 
gemensamt bidrar till att konstituera verksamheternas territorium. Artefakter kan inta en eller 
flera aktantroller samtidigt, och de är i olika grad utbytbara mot artefakter med motsvarande 
förmåga. Den aktanttyp som kanske är mest intressant för diskussionen om gentrifiering är 
den diskursiva aktanttypen. Den bidrar till att ge verksamheten en identitet och är därför mer 
effektiv än övriga i att bidra till förändrade associationer till platsen.  

6. SLUTDISKUSSION
Territoriella strategier
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Metoder för att undersöka territorialitet

Scenografins betydelse för val av territoriell strategi

En viktig del av arbetet har handlat om att utveckla metoder för att visualisera och synliggöra 
territorialiteten som studeras. Visualiseringarna av verksamheternas territorialitet har varit 
viktig framför allt för att de ger ny information om hur de territoriella strategierna förändrar 
rummet och därmed även rummets associationer. 

I den första metoden synliggörs var i rummet den verksamma territoriella produktionen 
finns och hur stark den upplevs, vilket tillsammans med information om platsens materiella 
utformning ger en bild av vilka faktorer som påverkar territorialiteten. I den andra metoden 
lyfts istället de rumsliga aspekterna av verksamheternas territoriella produktion fram, men 
också hur de förändras över tid. I den tredje metoden sorteras den rumsliga territoriella 
situationen i artefakter och scenografi vilket ger förutsättningar att diskutera de materiella 
beståndsdelarna och samspelet dem emellan. I den fjärde och sista metoden synas och 
sorteras artefakterna som utgör aktanter i verksamheternas territoriella aktör-nätverk, vilket 
visar att de trots olika utformning och vardaglig funktion kan ta liknande roller som aktanter. 

De fyra metoderna bidrar med viktig kunskap som möjliggör en sortering och en identifiering 
av de territoriella strategiernas uppbyggnad. Den fysiska modellen bidrar istället med att 
möjliggöra ett vidare undersökande av det som de fyra visualiseringsmetoderna synliggör. 
I modellen kan territoriella strategier och situationer testas och utforskas vilket har varit 
betydelsefullt för att kunna diskutera strategier frikopplat från de specifika platser jag studerat. 

En fråga jag har ställt mig under det här arbetet är hur det fysiska rummet påverkar 
förutsättningarna för territoriell produktion. Har scenografin någon betydelse för 
verksamheternas val av territoriell strategi? 

Jag har kunnat se ett visst samband mellan scenografi och territoriell strategi. En scenografi 
med konvexa hörn, transparenta öppningar och genomsiktliga vertikala ytor, begränsade eller 
obefintliga tak och en begränsad markyta tycks stödja en associativ territorialisering då den 
underlättar för verksamheten att kommunicera sin verksamhet, samtidigt som den försvårar 
för en fysisk och oordnad appropriation. En scenografi med konkava hörn, vertikala ytor 
utan transparens, obefintliga eller överdimensionerade tak och större markyta tycks istället 
en appropriativ territorialisering där fysiskt ianspråktagande av platsen underlättas samtidigt 
som det försvårar för en verksamhet som vill kommunicera sitt innehåll.  

Verksamheterna ser ut att delvis välja territoriell strategi utifrån vad scenografin stödjer. 
Scenografin på Båstadsgatan 4 erbjuder före detta butikslokaler som effektivt stödjer 
verksamheternas associativa strategier medan Kontrapunkts läge i ett aktivt industriområde 
stödjer en appropriativ strategi. Det här är intressant då det visar att utformningen av den 
byggda miljön kan påverka konstens möjlighet till territoriell produktion i stadsrummet. 
Genom att anvisa en verksamhet till en viss typ av lokal kommer verksamheten troligtvis 
börja uppföra sig i enlighet med vad scenografin stödjer. I de flesta fall så innehåller scenografi 
en blandning av element och det är också troligt att endast ett eller ett fåtal faktorer ibland kan 
vara avgörande för verksamhetens val av territoriell strategi. Exempelvis är det inte otänkbart 
att en verksamhet med en entré som ligger otillgängligt inte använder en associativ strategi 



100

oavsett scenografins övriga materiella förutsättningar, eftersom kommunikation kräver en 
kontakt med omgivningen för att fylla sin funktion. Samtidigt motsägs ett sådant resonemang 
av Lilith Performancestudio, som har en tydlig associativ strategi trots att förutsättningarna 
för att lyckas med en sådan inte är de bästa. En verksamhet som har en agenda kring sin 
territoriella produktion kan alltså sträva efter att upprätthålla den oavsett scenografins 
förutsättningar. 

Bland mina exempel finns framför allt två typer av scenografier; industrimiljön, som består 
av äldre bebyggelse anpassad för tillverkning, kontor och lager och butiksmiljön som består 
av bebyggelse anpassad för service och shopping.  I industrimiljön finns en stor övervikt 
av appropriativ strategi medan butiksmiljön snarare innehåller associativa strategier. Det 
framstår som logiskt. Miljöer som är skapade för industrins behov av fysiskt utrymme ger 
konsten helt andra förutsättningar än miljöer skapade för butikens behov av kommunikation. 

Att, som i Östra Sorgenfri, aktivt flytta in konstnärliga verksamheter i en butiksmiljö innebär 
förstås en helt annan synlighet för konsten än vad den tidigare haft i områdets källarlokaler. 
Det tycks dock inte ske särskilt ofta att konstnärliga verksamheter av egen kraft flyttar 
in till lokaler anpassade för kommersiella syften, förmodligen på grund av ekonomiska 
förutsättningar men också på grund av de konstnärliga verksamheternas praktiska behov. 
Personen jag pratar med i ateljéföreningen Flöjen säger exempelvis att Rehab Kulturs lokaler 
i Östra Sorgenfri inte passar för de konstnärer som kräver tåliga lokaler där verkstadens 
ljudnivå och slitage accepteras. Samtidigt säger konstnärerna jag pratar med på Rehab Kultur 
att de bara vill ha välfungerande lokaler och gå till jobbet “som alla andra”. Konstens valfrihet 
när det kommer till lokaler och platser i staden är begränsad och de här två exemplen visar att 
det kan handla om att antingen tåla bristande elsystem och trasiga fönster eller att ställa upp 
på premisserna för en öppen utåtriktad verksamhet som bidrar till närområdets förändring.

Lokaler som tillgängliggörs på konstens egna villkor är en uppenbar brist om man tittar på 
de verksamheter jag studerat. Ateljéföreningen ADDO, med sin långa historia i Malmö stad, 
är förmodligen närmast att uppnå den typen av stöd från staden genom att de erbjuds nya 
lokaler när de befintliga rivs. Kontrapunkt och Kollektivet Records tycks ha en pågående 
diskussion med både fastighetsägare och Malmö stad kring lokalisering i staden och 
lokalernas förutsättningar att bedriva den verksamhet de vill bedriva. I deras fall verkar 

Affischer i fönstret till Kontrapunkts lokaler.  
Ett klistermärke på Norra Grängesbergsgatan som parafraserar NGBG gatufests slogan 2019; “En förfest för demokratin”. 
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Territoriella konflikter

Plan B deltar i gatufesten med en egen scen.  
Under festivalen får gatans biltvättar och andra industrilokaler tillfälligt andra användningsområden. 

finnas ett intresse att tillvarata de goda effekter som uppstår genom att ha konsten närvarande 
i området, samtidigt som förutsättningarna i realiteten inte alltid ges. Exempelvis kämpar 
Kollektivet Records klubbverksamhet Plan B med att få alkoholtillstånd för att bedriva 
sin verksamhet lagligt och Kontrapunkt har nyligen haft en konflikt kring bygglov som 
inte anpassats för deras verksamhet. Den här typen av motsättningar som de konstnärliga 
verksamheterna ibland, eller ofta, stöter på leder vidare till frågan om territoriella konflikter. 

De metoder jag använt för att studera territoriell produktion hos konstnärlig verksamhet 
synliggör på olika sätt de två typerna av territoriella strategier som jag funnit. De kan berätta 
något om förändring av rummet över tid och hur den förändringen kan bidra till förändrade 
associationer till platsen. Det som dock inte är särskilt synligt i de isolerade småskaliga 
studierna är huruvida territoriella konflikter existerar på platsen. Territoriella konflikter, 
eller överlagringar, uppstår där platser används av olika aktörer och i olika intressen. I vissa 
fall används en plats växelvis som marknadsplats, mötesplats, för parkering eller politiska 
manifestationer och de olika användningsområdena står inte i konflikt med varandra, de 
samexisterar i rummet och använder det under olika tider på dygnet eller året. I andra fall 
uppstår konflikter, där olika intressen är oförenliga och står i motsättning till varandra. Det 
är kanske inte möjligt att på samma gång använda en viss yta för både tung industri och 
bostäder, den ena aktiviteten utesluter så att säga den andra och tvärtom. 

I gentrifieringsprocesser är konflikten ständigt närvarande då processen i sig självt innebär att 
vissa människor, verksamheter och aktiviteter trängs bort till förmån för andra. Jag har därför 
tittat på mina valda platser för att se om territoriella konflikter finns synliga i stadsrummet, 
och om de kan ge en indikation till att en gentrifieringsprocess pågår. I tre av de områden jag 
studerat har de konstnärliga verksamheterna en roll i en territoriell konflikt som rör områdets 
förändring. Konflikten är inte alltid synlig från en förbipasserandes perspektiv, utan bli istället 
synlig i förändringar över tid. Dessa förändringar visar också på olika territoriella strategier 
som andra aktörer använder sig för att uppnå förändring i en viss riktning (exempelvis 
gentrifiering) och hur de konstnärliga verksamheterna används i det syftet. 
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På Norra Grängesbergsgatan finns en samexistens av industriverksamhet i stor och liten skala. 
Bilverkstäder, grossister och lager samt konstnärlig verksamhet i form av ateljéer, replokaler, 
konstnärliga verkstäder, tillfälliga scener och gallerier existerar alla på gatan utan att nämnvärt 
störa varandra. Utanför Kollektivet Records är denna samvaro synlig i den yta intill lokalen 
som samtidigt eller växelvis används som parkeringsplats och uppehållsplats. Samtidigt pågår 
en högst materiell konflikt i föreningen Kontrapunkts lokaler, där hyresvärden vill bli av med 
föreningen på grund av en konflikt. Föreningen har svarat med hyresstrejk, vilket affischerats 
väl synligt i lokalens fönster. Föreningens verksamhet och konflikt med hyresvärden är 
välkänd på gatan, men den är också synlig genom de affischer föreningen satt upp. 

Konflikten i sig är intressant eftersom den har sin upprinnelse i att föreningen kritiserat 
hyresvärdens (och Malmö stads) initiativ att lyfta fram områdets konst och kultur i en 
gatufestival. De menar att festivalen är initierad uppifrån i syfte att skapa gentrifiering och att 
den inte tar hänsyn till det liv som finns på gatan i form av småskalig industriverksamhet. De 
menar med andra ord att festivalen skapar en konflikt mellan kultur och industriverksamhet, 
eftersom industriverksamheten under festivaldagen tvingas hålla stängt (källa: https://
www.sydsvenskan.se/2018-04-10/de-tidiga-kulturaktorerna-kan-sallan-vara-kvar-nar-
gentrifieringen-tar-fart). I mer generella ordalag kan man säga att de menar att festivalen 
riskerar att, åtminstone under en kort tid, utestänga eller tränga bort verksamheter från 
området till förmån för konst och kultur. 

I Östra Sorgenfri är konflikten osynlig rent visuellt, men den blir tydlig när jag besöker det 
relativt nyöppnade Rehab Kultur. Föreningen har mött kritik från boende som har kommit 
med anklagelser om att deras nyöppnade verksamhet bidrar till att området gentrifieras. 
Boende i området har också skrivit en debattartikel angående de inflyttande gallerierna på 
Båstadsgatan, och kritiserat att tidigare frisör och körskola tvingats flytta (källa). I området 
finns en tydlig bortträngning där det är konsten, som på initiativ av Malmös kommunala 
bostadsbolag MKB, gynnats när verksamheter aktivt bytts ut. 

På Norra Sorgenfri är konflikten mellan nuvarande hyresgäster och fastighetsägare synlig 
främst genom att byggnader förfaller eller rivs, men också genom att nya byggnader med 

Kulturen lyfts fram när Malmö stad kommunicerar visionen av Sorgenfri. (Malmö stad, 2018.) 
Hyresgästernas tidning Hem och hyra skriver om förändringen av Båstadsgatan. (Hem och hyra, 2017.)  
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nya funktioner uppförs. Här är den territoriella strategin från markägarens och Malmö stads 
sida inte att byta ut verksamhet i befintliga lokaler utan att jämna bebyggelsen med marken 
och därefter bygga nytt. Att konstnärliga verksamheter får möjlighet att använda förfallna 
industrilokaler som väntar på att renoveras eller rivas beskrivs ofta som något positivt, där 
konstens möjlighet att utnyttja “mellanrummet” mellan två funktioner lyfts fram som win-win 
för både markägare och konstnärer. Det är dock också möjligt att se det bristande underhållet 
och konstens brist på anständiga lokaler som en konflikt mellan konstens och stadens 
eller markägarens intressen. Att i områden som omstruktureras planera för ekonomiskt 
gångbara lokaler för den fria konsten, eller att underhålla lokaler som konstnärer använder, 
är förmodligen sällan prioritering som kommun eller markägare gör, oavsett vilken stad som 
undersöks.

I den före detta Addo-fabriken har flera verksamheter redan flyttat och Räddningstjänsten 
förbjudit vissa delar från att användas. Konstnärskollektivet ADDO har skrivit på avtal om 
en ny lokal i hamnen och flyttar ut till årsskiftet (-18), andra konstnärliga och kulturella 
verksamheter har redan flyttat eller väntar på besked. Men övergivna byggnader och 
rivningstomter skapar också plats för andra aktiviteter. Graffiti täcker många husfasader, 
vilket är synligt inte minst i de övergivna byggnadernas taklandskap. En i området central 
rivningstomt, som blev känd för att EU-migranter tog över den och byggde tillfälliga 
bostäder (vilka revs 2015), är idag övervuxen. Men växtligheten döljer en skatepark i betong 
som, liksom intilliggande väggar är täckt av graffiti. Platsen ger exempel på konstnärlig 
verksamhet som territorialiserar genom taktik, men som förmodligen inom kort kommer 
att flytta vidare till nya platser i staden när bostadsbyggande ersätter industrimiljö i Norra 
Sorgenfri. Intressant är dock att graffitin, liksom annan konst i området, används effektivt 
i marknadsföring av områdets nybyggda bostadsrätter. Det konst- och kulturliv som alltså 
nu tvingas flytta används alltså samtidigt för att skapa nya associationer till det tidigare 
industriområdet.

På Norra Sorgenfri har allt fler industriverksamheter stängt.  
Samtidigt byggs nya bostadsrätter med marknadsföring som anspelar på områdets industriella prägel. 
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Kan då de territoriella konflikterna ovan, där konsten har en roll, indikera att gentrifiering 
pågår? Att identifiera gentrifieringsprocesser med hjälp av konstnärliga verksamheters 
territorialitet har inte varit syftet med min undersökning och är förmodligen inte heller något 
som är möjligt. Däremot tycks konsten i några av mina exempel ha en roll som präglas just av 
motsättningen mellan att vara omhuldad och framlyft som en positiv kraft för ett område och 
att samtidigt behöva kämpa med svårigheter vad gäller långsiktigt hållbara lösningar. 

Möjligen finns en skillnad i vilken territoriell strategi de konstnärliga verksamheterna 
använder beroende på vilken roll de har i en territoriell konflikt. Utifrån de platser där jag 
funnit territoriella konflikter som rör de konstnärliga verksamheterna tycks den appropriativa 
strategin mer vanlig i områden där konsten är på väg att bli bortträngd. I det område där 
konsten istället bidragit till att tränga bort annan verksamhet antar den en tydlig associativ 
strategi. 

Gentrifiering innebär en statushöjning av ett område som på ett mer övergripande plan är 
nära kopplad både till förändrade territoriella associationer och appropriationer. Ett område 
som associeras med otrygghet och kriminalitet kan med hjälp av nya verksamheter istället 
börja associeras med positiva värden, som nyskapande eller kulturellt intressant, och det 
är sannolikt en faktor som bidrar till att höja områdets status. Associationens betydelse ska 
därför inte underskattas i frågan om gentrifiering och områdens förändrade status. Samtidigt 
innebär en verksamhets närvaro i ett område att rummet tas i anspråk rent fysiskt vilket 
innebär en territoriell appropriation av platsen. Om en verksamhet flyttar in på bekostnad 
av en annan verksamhet har en förändrad appropriation de facto inneburit en form av 

Har småskalig territoriell produktion betydelse för 
gentrifiering?

Graffiti är ett inslag i marknadsföringen av områdets nybyggda bostadsrätter. (Alfreds hus 2018). 
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bortträngning. Kanske kan man säga att territoriell appropriation och association sker 
parallellt i och med en gentrifieringsprocess. En förändrad territoriell appropriation kan leda 
till en förändring i territoriell association, men den förändrade territoriella associationen kan 
också leda vidare till ytterligare förändringar i territoriell appropriation.   

Konstens småskaliga territorialiseringar i stadsrummet kan därför sannolikt både bidra till 
förändrade territoriella associationer och appropriationer som har betydelse för gentrifiering. 
I vilken utsträckning det sker är förstås inte möjligt att avgöra, men de exempel jag studerat 
visar att både den fysiska närvaron av konst och de associationer den närvaron ger kan ha 
allmän betydelse för områdets förändring men också specifikt vara av intresse för aktörer som 
verkar för att ett områdes status ska förändras. 

Gentrifiering syftar till stor del till att marknadsföra staden i syfte att öka investeringar 
och markvärde. Den associativa territorialiseringen, till skillnad från den appropriativa, 
närmar sig i flera avseenden den kommersiella logiken. För kommersiella verksamheter är 
kommunikation en viktig framgångsfaktor för lönsamhet. För att produkten ska kunna säljas 
är det av stor vikt att besökare förstår vilken typ av verksamhet det är, vem den vänder sig till 
och hur den används. Den associativa aspekten av verksamhetens territoriella produktion 
är därför väsentlig. På samma sätt tycks en del konstnärliga verksamheter etablera en 
stark position rent rumsligt genom att använda sig av en väletablerad associativ strategi. 
Det är dessutom inte osannolikt att de trots en svag appropriativ strategi har en starkare 
territoriell position och därmed i mindre grad än andra verksamheter riskerar att drabbas av 
bortträngning, eftersom de genom sin associativa kraft uppfattas som legitima och självklara 
på platsen på ett helt annat sätt än de med appropriativ strategi. Den associativa strategin 
följer så att säga den kommersiella logiken och blir kanske därmed en mer accepterad del av 
stadsrummet. 

En fråga som ligger nära till hands är alltså om det finns ett samband mellan associativ 
strategi och gentrifiering. Certeaus begrepp strategi och taktik placerar de två begreppen i 
en makthierarki där strategin är det medel som makten använder medan taktiken utförs av 
enskilda utan makt. I relation till gentrifiering har jag funderat på om det istället går att spåra 
en riktning dem emellan som speglar stegen i en förändringsprocess, där taktik övergår i 
strategi och appropriation övergår i association. 

En oetablerad konstnärlig verksamhet eller en enskild konstnär kan agera med taktikens hjälp 
för att territorialisera rummet, men när den befäster sitt territorium genom en egen lokal kan 
den istället utöva strategi. Trots en begränsad makt över det urbana rummet i stort så har 
verksamheten makt över ett eget rum och eventuellt även dess närliggande gaturum. Taktik 
har därmed övergått i strategi i och med att verksamheten eller aktiviteten bli mer etablerad 
på platsen. 

Ett område som gentrifieras genomgår en process där det ekonomiska värdet höjs genom att 
dess innehåll så att säga förpackas och kommuniceras på ett sätt som tilltalar en kapitalstark 
medelklass. Det är tänkbart att en verksamhets appropriativa territoriell strategi därmed också 
övergår i en mer associativ strategi som en anpassning till den kommersiella logiken. 

En jämförande studie mellan konstnärliga verksamheter i områden som står inför möjlig 
gentrifiering och områden med redan hög status och ett etablerat kulturliv skulle kanske 
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kunna säga något om exempelvis hur konsten anpassar sig till förändrade villkor eller 
byts ut mot andra konstnärliga verksamheter. En möjlig referens finns på Claesgatan på 
Möllevången i Malmö. Där har Stena fastigheter under de senaste åren arbetat aktivt med 
att förändra karaktären på gatan och den intilliggande fastighetens galleria, där det tidigare 
låg ett postkontor, en matbutik och ett myndighetskontor. Idag är gatan en gångfartsgata 
och gallerian har snyggats till och fyllts med moderna matställen, second hand, konst och 
kultur som liksom på Båstadsgatan 4 anpassat sina territoriella strategier till butikslokalernas 
förutsättningar.  I gallerian och på gatan har Stena fastigheter tillsammans med Malmö stad 
aktivt arbetat med att förändra gatans associationer genom en utformning som knyter an till 
samtida trender och symboler för kulturellt kapital.  Man har också arbetat med tillfälliga 
approprieringar i form av gatufestivaler och liknande, där konsten lyfts fram som en viktig del. 
Exemplet Claesgatan ger en indikation på att konst kan fungera statushöjande men också att 
de konstnärliga verksamheternas strategier kan anpassa sig i och med en reglerad process där 
tydliga förväntningar skapas med hjälp av scenografins utformning. 

Ett tänkbart användningsområde för det här arbetet, för vidare studier av territorialitet, 
är exempelvis de visualiserande metoderna som mycket väl går att använda för studier 
av territoriell produktion kopplad till andra verksamheter än konst. Mitt val att studera 
konstnärliga verksamheter beror ju som känt på att konst pekas ut som en viktig pionjär 
i gentrifieringsprocesser. Det finns dock förmodligen många andra typer av småskaliga 
territorialiseringar som har betydelse för stadens förändrade associationer. 

För vidare studier av gentrifiering är det också möjligt att tydligare koppla studier av 
småskaliga territorialiseringar till frågan om gentrifiering genom att närmare studera 
territoriella konflikter. Var uppstår territoriella konflikter och hur yttrar de sig rent materiellt? 
För sådana typer av undersökningar skulle också de visualiserande metoderna kunna 
utvecklas så att de fångar in även andra territoriella lager. 

En ytterligare ingång till att studera gentrifiering skulle kunna vara att utgå från actor-
network theory. ANT visade sig vara ett bra verktyg för att syna de territoriella strategiernas 
materiella beståndsdelar, men ANT skulle också med fördel kunna användas för att studera 
gentrifieringsprocessen i ett vidare perspektiv. Liksom alla skeenden går att se med ANT-
glasögon kan en kartläggning av gentrifieringsprocessens aktanter förmodligen säga något 
mer om både den komplexa förändringsprocess om gentrifiering är, men också om konstens 
roll. 
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Frågan om gentrifiering och arkitekturens roll för hur stadens förändras ledde mig vidare 
till den undersökning av konstnärliga verksamheters territorialitet som presenteras i det här 
arbetet.

Gentrifiering är en rumslig förändringsprocess som omstrukturerar staden socialt och 
materiellt. Konstnärer och konstnärlig verksamhet pekas ofta ut som en viktig inledande 
faktor för gentrifiering genom att de bidrar till att öka ett områdes status, vilket leder till 
ekonomiska investeringar i den byggda miljön och bortträngning av områdets tidigare 
invånare. Men har konstens närvaro i stadsrummet betydelse för förändringsprocesser som 
sker i staden? Och har stadsrummets utformning någon betydelse för hur och var det sker?

I det här examensarbetet undersöker jag tio konstnärliga verksamheters territoriella strategier 
och studerar territorialitetens materiella beståndsdelar. En stor del av arbetet handlar om 
metodutveckling där jag arbetat med olika metoder för att visualisera den småskaliga 
territorialiteten och synliggöra hur den byggs upp. Jag gör också en sortering av begrepp och 
beståndsdelar som kan användas för att identifiera olika typer av territoriella strategier och 
för att förstå hur platsens scenografi och verksamhetens artefakter samspelar i formandet av 
konstens territorier. 

Med utgångspunkt i undersökningen av konstnärliga verksamheters territoriella strategier 
diskuterar jag om konstens territorialiseringar har betydelse för urban rumslig förändring, 
men också hur rumsliga förutsättningar påverkar de konstnärliga verksamheternas 
territorialitet.

Sammanfattning

English summary

The territories of art. An investigation of small-scale territoriality 
and its importance for urban spatial change.
The question of gentrification and the role of architecture in how the city’s changes led me to 
the investigation of the territoriality of artistic activities presented in this work.

Gentrification is a spatial process that restructures the city socially and materially. Artists 
and artistic activities are often pointed out as an important initial factor for gentrification by 
contributing to increasing the status of an area, which leads to financial investments in the 
built environment and the displacement of the area’s former inhabitants. But is the presence 
of art in the urban space important for this processes that take place in the city? And does the 
design of the urban space have any significance for how and where it happens?

In this thesis, I examine the territorial strategies of ten artistic activities and study the material 
elements of territoriality. A large part of the work is about method development where I 
worked with different methods to visualize the small-scale territoriality and make it visible 
how it is built up. I also do a sorting of concepts and elements that can be used to identify 
different types of territorial strategies and to understand how the scene’s set design and the 
artifacts of the business interact in the formation of the territories of art.

Based on the study of the territorial strategies of artistic activities, I discuss whether the 
territorialisation of art has significance for urban spatial change, but also how spatial 
conditions affect the territoriality of artistic activities.
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Städer förändras idag allt oftare genom gentrifieringsprocesser, en typ av 
förändringsprocess som på många sätt ger uttryck för stadens annars så osynliga 
klasskonflikter. Den innebär att områden omstruktureras både materiellt och socialt till 
fördel för en kapitalstark medelklass. 

Mitt examensarbete tar sin utgångspunkt i frågan om arkitekturens betydelse för 
gentrifiering. Konflikten om territoriet är central i all gentrifiering. När områden som 
tidigare hade låg status rustas upp och stiger i anseende trängs samtidigt de ursprungliga 
invånarna bort till följd av stigande fastighetspriser och hyror. Nya grupper tar över 
territoriet och utmanövrerar de tidigare. En spelare som ofta pekas ut som viktig i 
gentrifieringsprocessen är konstnärer och konstnärliga verksamheter, men de har en 
motsägelsefull roll. De är tidigt inne i processen och bidrar till att höja statusen på ett illa 
ansett område, men är också ofta de som i slutändan själva trängs undan. 

Jag har sökt svaret på frågan om arkitekturens roll i gentrifieringsprocesser genom att 
studera konstnärliga verksamheter och deras territoriella strategier i områden som står 
under, eller inför, en möjlig gentrifiering. Med hjälp av territorialitetsteori och actor-
network theory har jag försökt att kartlägga och sortera i den småskaliga territorialiet 
som konsten bidrar med i stadsrummet, för att kunna diskutera konstens relation till 
gentrifiering och arkitekturens betydelse för stadsrummets omstrukturering. Konsten 
territorier förändrar stadsrummet i olika rikting men väljer möjligen också territoriell 
strategi utifrån stadsrummets förutsättningar. Genom att studera de materiella aspekterna 
av territorialitet närmar jag mig frågan om rumsliga konflikter och deras påverkan på 
stadsrummets förändring. 


