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Abstract 
 

This essay seeks to examine the role of territorial boundaries and why they can be 

interpretable. In the essay, the divided residential city block, and its intention to eliminate 

barriers to create courtyards that are both semi-private and semi-public, is problematized. 

The division of the block does not mean that barriers cease to exist, but that they enter a 

more complex state where people themselves must interpret the territorial extents. This has 

led to conflicts between residents and outsiders, which raises the idea that they have 

interpreted the territorial boundaries differently. 

 

To analyze how boundaries can be interpreted, the essay includes field studies at two 

residential city blocks of divided character and where territorial conflicts have occurred. The 

study is carried out with a semiotic framework: by likening boundaries to semiotic sign 

system, social and cultural qualities can be read. With the help of geosemiotics and 

landscape semiotics we can conclude that boundaries can be more than just physical barriers, 

but also social codes that are active in the entire mental world. 
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Sammanfattning 

 
Det här arbetet syftar till att undersöka vad en gräns kan innebära och varför den är 

tolkningsbar. I arbetet problematiseras den uppbrutna kvartersstrukturen och syftet att 

eliminera gränser för att skapa semiprivata/semipublika innergårdar. Uppbrytandet av 

kvartersstrukturen innebär inte att gränserna upphör utan att de övergår till mer komplexa 

former där människor själva behöver tolka territoriets omfattning. Detta har lett till 

konflikter mellan boende och utomstående, vilket har väckt en tanke om att människorna 

har tolkat gränserna olika.  

 

För att undersöka hur gränser kan tolkas har platsobservationer utförts kring två uppbrutna 

kvarter där territoriella konflikter har ägt rum. Studien utförs utifrån ett semiotiskt 

perspektiv: genom att likna gränser vid semiotiska teckensystem kan sociala och kulturella 

innebörder utläsas. Med hjälp av geosemiotiken och landskapssemiotiken har vi kommit 

fram till att gränser är mer än bara fysiska hinder, utan även sociala koder som är 

verksamma i hela den mentala omvärlden.  
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Förord 
 

Under vårt första år på masterutbildningen började vi diskutera vår egen syn på stadens 

privata och offentliga rum. Vi såg båda negativt på de rumsbildningar som den samtida 

arkitekturen skapar, där det privata rummet verkar negligeras eller till och med aktivt 

motverkas. Både i skolan, i debatter och det senaste decenniets planer tycks det privata 

rummet armas ut för att ge utrymme åt mer publika rum. De flesta planerna som har tagits 

fram de senaste åren byggs kring en ide om semiprivata kvarter. Det innebär att formen 

antar en kvartersform men att byggnaden inte sluter om kvarteret, ett så kallat uppbrutet 

kvarter.  

 

Vår hypotes är att det uppbrutna kvarteret skapar en stad med otydliga rumsbildningar, där 

förhållandet mellan det offentliga och privata suddas ut och som i sin tur skapar ett otydligt 

förhållande mellan rummens funktion och deras aktörer. I de samtalen väcktes idén om att 

skriva ett arbete som behandlar förhållandet mellan det privata och offentliga rummet där vi 

ville lyfta upp det privata rummet ur den jordkällare som det befann sig i. 

 

- Anton Agnefeldt och Atle Heidarsson 
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1. Introduktion 

 
Idag sker det en enorm urbanisering världen över och det uppskattas att 55 % av jordens 

befolkning lever i städer (UN 2018). Sverige är en extrem i förhållandet till resten av världen 

där 85 % av den svenska befolkningen lever i tätorter (SCB 2015). Den svenska definitionen 

av en tätort är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare (SCB 2015). För bara 

200 år sedan levde endast 10 % av den svenska befolkningen i tätorter och resterande 90 % 

på landsbygden (SCB  2015). I staden bor människor tätt intill varandra, alla med sina egna 

personliga behov. Staden är en mångfacetterad plats, med flertalet konkurrerande 

berättelser, tankar och idéer om hur den ska användas och utformas. I konkurrensen om 

dessa berättelser uppstår inte sällan konflikter mellan motstridande intressen – vi skulle till 

och med vilja hävda att konflikten är en fundamental del av staden för att genom 

kompromisser kan den fortsätta utvecklas. Staden är därför inte heller statisk utan de sociala 

konflikterna möjliggör och underlättar stadens konstanta förändringsprocess och utveckling 

genom en förändring av samhällsdiskurser och narrativ.  

 

Vi har levt i städer under en relativt kort del av mänsklighetens historia. Innan vi levde i 

städer levde människan i små grupper med större levnadsytor till hands. När vi väl började 

flytta in till städerna minskade människans privata ytor och vi tvingades att börja dela på 

mindre ytor med fler människor. Det privata rummet reducerades kraftig ner (Malmberg 

1986:52). Lika väl som människan behöver offentliga rum i en stad anser vi att hon även 

behöver sitt privata rum, ett skydd för den allra mest privata delen av livet. Det här kan 

jämföras med djurvärldens revirbeteende, som separerar arternas individer från varandra. 

Revirsbeteendet i sig tillsammans med andra sociala ordningar reducerar stress, konflikter 

och strider inom en population. Vid förändringar i revirförhållandet antas det få negativa 

konsekvenser för en arts fortlevnad (Malmberg 1986:16). Staden kan ses som en förändring i 

revirsystemet där människor tvingas att dela på mindre ytor i städerna och det privata 

rummet vilket kan ge upphov till konflikter när olika intressen gällande de privata och 

publika rummen kolliderar. 

 

En ytterligare reducering av det privata rummet skedde under 1900-talet då den 

avantgardistiska och kosmopolitiska rörelsen växte fram på den europeiska kontinenten, 

med nya idéer om hur samhället skulle formas. En ny modern värld skulle formas med hjälp 

av industrialismen och dess masskonsumtion med en ny internationell stil som skulle vara 

jämlik och fungera i hela världen. Rörelsen kom att kallas modernism och genomsyrade flera 

områden inom kulturen, arkitekturen och politiken (Eriksson, 2001: 345–346). Städernas 

historiska bebyggelse sågs starkt ner på av modernisterna för att den var en produkt av 

ojämlikhet och där dem såg att den stadsbyggnadsmässiga hierarkin i det framtida moderna 

samhället skulle symbolisera ett samhälle där mänskliga hierarkier var utplånade och där 

det gemensamma skulle höja sig över det privata (ibid). Formspråket i den modernistiska 

rörelsen kan delas upp i flera olika stilar, men där det gemensamma var att minska på 

utsmyckningar på fasader för att tillåta ett industriellt byggande och där funktionerna i huset 

gick före formen på huset.  

 

Genom att bryta upp kvartersformen till lamellhus och ställa byggnaderna friliggande mot 

varandra så tilläts ljus och luft flöda in i lägenheterna och gröna ytor komma in mellan 
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byggnaderna och kunde säkerställa en mer hygienisk miljö än den mörka och trånga miljön i 

kvartersstaden. Formspråket knöts till en social mission från politiskt håll som skulle utplåna 

stadens ojämlika förhållande genom en ny form på stadsbyggandet och fick därför ett stort 

genomslag i Europa och framförallt i Sverige genom den socialdemokratiska rörelsen 

(Eriksson, 2001: 427–428).  

 

Den uppbrutna kvartersstrukturen skapar rum efter en gemensamhetstanke att alla ska ha 

rätt till rummet, vilket leder till en ytterligare förminskning av det privata rummet. I dagens 

stadsbyggnad har en återgång till byggandet av kvartersformen börjat ske, som till exempel 

området Nya Kvillebäcken i Göteborg, men kvartersstrukturen bär ännu kvar på idéer från 

den modernistiska traditionen. Kvarteret sluts inte igen helt utan det lämnas luckor i 

kvarteret, ett så kallat uppbrutet kvarter.  I planer argumenteras uppluckringen ofta med att 

tillgodose lägenheterna med ljus och luft och för att uppmuntra till möten mellan människor 

och främja integration i staden (Göteborgs Stad, 2008: 23).  

 

 
 

Figur 1.1 Kringbyggda kvarter (vänster) och lamellhusbebyggelse (höger) (Karta: Apple Maps) 

 

Om vi ställer de den uppbrutna kvartersstrukturens intention om inkludering mot teorier 

om territorialitet och revirsbeteendet kan vi se hur dessa två kan kollidera med varandra när 

innergårdar tillgängliggörs för utomstående människor. Territorialitet är ett försök av en 

grupp eller individ att påverka, influera eller kontrollera människor, fenomen och relationer 

inom ett geografiskt område (Sack, 1986: 19). Hur väl territorialiteten upprätthålls beror till 

stor del av hur gränser är beskaffade runt territoriet. Formen på staden, den morfologiska 

formen, har därför en påverkan över hur territoriet utövar kontroll. Eva Minoura (2016:26) 

argumenterar för att den slutna kvartersstaden är bättre i det här avseendet, då den slutna 

morfologin skapar en tydlig uppdelning mellan det privata och publika rummet. I den 

uppbrutna kvartersstrukturen upphör den tydliga gränsen mellan de två sfärerna (Minoura, 

2016:29). Rummets tillhörighet blir otydlig och boende kan uppleva en minskad kontroll 

över sin livsmiljö. I längden kan detta ge upphov till konflikter. 
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Gränser verkar både som fysiska element och mentala speglingar i vår hjärna som hjälper oss 

att orientera oss i rummet. När slutna kvartersstrukturer bryts upp till lamellhus tror vi inte 

att gränser försvinner utan att de finns kvar, men i andra former som fysiska markörer, 

element eller signaler, som markerar territoriets gränser. Dessa, så kallade ”secondary 

boundaries” (Minoura 2016, 137), fungerar som ett teckensystem för att signalera territoriets 

gräns som vi människor måste läsa in för att förstå. Då varje tolkning är individuell kommer 

förståelsen för gränsen se olika ut beroende på individen. Därför är det troligt att 

konflikterna ökar när gränserna är för otydliga och alltför öppna för tolkning. Det 

modernistiska uppbrutna kvarteret är fött ut tankar om gemensamhet, social integration och 

jämlikhet, men vår mening är att strukturen snarare bidrar till otydliga gränser, otrygghet 

och konflikter.  

 

 

Problemformulering 

 
I en sluten kvartersstruktur etableras en tydlig gräns mellan det privata och publika rummet 
med att byggnaden hägnar in fastighetsgränsen. I ett uppbrutet kvarter förflyttas byggnaden 
bort från gränsen eller så täcker byggnaden bara delar av gränsen. I ett uppbrutet kvarter är 
det därför andra element än byggnaden som utgör gränsen till resten av staden. En gräns 
definieras enligt NE (2019) till att vara ”en skiljelinje mellan två olika ytor eller områden i 
form av linje, staket eller annan företeelse”. En gräns är alltså en övergång mellan två rum, 
och kan enligt definitionen anta vilken fysisk form eller linje som helst. Vi ställer oss därför 
frågande till vilka former gränserna antar när byggnaden i sig inte sluter in rummet.  
 
Om gränser kan anta vilken form som helst så måste vi även förstå att den formen av 
gränsen faktiskt utgör en gräns för någonting. Som exempel på gränser nämns staketet. Vad 
är det i staketet som gör att det ses som en gräns? Vi tror att det är vår kulturella förståelse 
genom associationer till privata rum (villaträdgårdar, m.m.) som gör att vi förstår staketet 
som gräns och att vi gemensamt har gett staketet den kvalitén. Men hur kommunicerar 
andra gränser med andra fysiska former än staketet att det är en gräns, samt på vilket sätt 
uppfattar vi och tolkar in att det är en gräns? 
 
Vi vet genom Minoura att stängda kvarter utövar territorialitet bättre än uppbrutna kvarter 
(Minoura 2016: 255). Utförande av gränser har därför en påverkan på territorialiteten i ett 
territorium. Det är även ett tecken på att gränserna i de uppluckrade kvarteren inte lyckas 
utöva territoriell kontroll i samma utsträckning som när byggnader är den enda gränsen. Vi 
vill därför undersöka hur olika utformningar av gränser påverkar territoriet och dess 
upprätthållande.   
 
Enligt Sack (1986: 19–20) innebär territorialitet att utöva social makt genom att påverka eller 
influera relationer samt användningen inom ett geografiskt område. Det är alltså främst den 
sociala makten som konstitueras i territoriet, men den kan även försvaras med andra medel 
genom att hindra eller exkludera andra människor.  Den sociala makten är därför en viktig i 
del i territorialiteten och gränserna är bara en biprodukt av den sociala makten. Vi vill pröva 
om den sociala makten även den har en funktion som gräns och att det är en faktor som 
upprätthåller territorialitet.  
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Forskningsfrågor 
 

Resonemanget i föregående problemformulering leder oss till att formulera följande fyra 

forskningsfrågor: 

 

”Vad består gränsen av?” 

 

”Hur kan gränsen tolkas?” 

 

”Hur påverkar gränserna territorialiteten?” 

 

”Vilka sociala gränser kan urskiljas som upprätthåller territorialitet?” 

 

Dessa frågor kommer att vägleda oss under arbetets gång. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka gränser som både fysiska barriärer och sociala 
konstruktioner. Vidare är syftet att diskutera hur gränser kan tolkas och varför territoriella 
konflikter sker. 
 

 

Disposition 

 

I detta avsnitt har vi redogjort för bakgrund till arbetet, och presenterat vår 

problemformulering, vårt syfte och våra frågeställningar. I kapitel två kommer vi att 

redogöra för den existerande forskningen om semiotiken respektive territorialiteten relevant 

för vår studie. De två begreppen är de mest centrala för det här arbetet. I kapitel tre 

presenterar vi den teoretiska begreppsapparat som vägledde oss under studien. Utifrån 

forskningsöversikten har vi definierat de centrala analytiska begreppen som sedan har 

väglett oss i den empiriska delen och utgjort en tolkningsram i analysen. I kapitel fyra 

presenterar vi de metoder vi använder under observationsstudien. Studien är induktiv och 

är indelad i tre delar med olika inriktningar. I kapitel fem presenterar vi resultaten från 

observationsstudien och analyserar dem med hjälp av semiotiska teorier. I kapitel sex 

fördjupar vi den semiotiska diskussionen om gränser och återkopplar till teorin om 

territorialitet. Avslutningsvis, i kapitel sju redogör vi för våra avslutande tankar om vad den 

här studien har för betydelse för stadsplaneringen.  
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2. Forskningsöversikt 

 

I det här kapitlet tar vi upp de två centrala begreppen för det här arbetet: semiotik och 

territorialitet. Begreppen är utgångspunkt i undersökningen om hur gränser kan tolkas och 

är vad vi utgår ifrån under observationerna i exempelfallen. 

 

Semiotik 
 

Filosofin om hur budskap kodas genom tecken, samt hur dessa budskap tolkas av människor 

är vad som kallas för semiotik. Semiotik är vetenskapen om teckensystem, teckens 

signalerade budskap samt hur tecken tolkas (Chandler, 2007: 13). Tecken finns överallt 

omkring oss och vi människor är konstant simultant både avsändare och mottagare av 

budskap. Varje handling vi utför - både direkta och indirekta - signalerar ett budskap till 

någon annan som gör en tolkning av meddelandet. 

 

Charles Peirce (1839–1914) brukar ses som en av semiotikens huvudsakliga grundare. Enligt 

Peirce handlar semiotik om en koppling mellan olika sorters och logik. Semiotik är helt 

enkelt ett annat namn för logik, där vi som tolkare inom en viss kulturell kontext leds till 

särskilda innebörder (Peirce, 1931–58 i Chandler, 2007: 2–3). Tecken kan innebära allt från 

ord, bilder, dofter, smaker och andra fenomen som vi kan uppleva genom våra sinnen. De 

har inga egentliga inneboende betydelser, utan blir till tecken när vi själva tilldelar dem 

särskilda värden och innebörder (Peirce, 1931–58 i Chandler, 2007: 13). Semiotiken är således 

läran om vilka tecken som kopplas till vilka innebörder. Människor tänker alltid i system av 

tecken - att vi undermedvetet alltid associerar och relaterar tecken omkring oss till olika 

sociala konventioner (ibid). Vad som helst kan på så sätt vara ett tecken så länge det finns en 

mottagare som kan referera tecknet till en annan betydelse än tecknet självt. 

 

Semiotiken kan framstå som en social konstruktion specifik för människor, men i själva 

verket är semiotiken en evolutionär grundsten hos alla livsformer. Varje organisms 

överlevnad grundar sig i dess förmåga att identifiera stimuli från sin livsmiljö, testa olika 

reaktioner på signalerna för att se om det kan gynna dess överlevnad, och vid eventuella 

framgångar formar den ett lämpligt beteendemönster som den kan upprepa vid nästa 

stimuli (Gennaro, 2016: 463). De organismer som överlever över en lång tid är de som 

utvecklar en strategisk kontroll över informationsutbytet mellan sig själva och den miljö den 

lever i. Hela den här processen är vad semiotiken handlar om, att uppfatta tecken och tolka 

tecken i ens omvärld. Begreppet är därför inte begränsat till människor, skillnaden är att vi 

som mer utvecklade organismer drivs av en vilja att kartlägga de semiotiska systemen och 

förbättra förståelsen mellan det mänskliga sinnet och den (biologiska och samhälleliga) 

verkligheten (Gennaro, 2016: 463). 

 

 

Denotation och konnotation 

 

Två begrepp som återkommer inom semiotiken är denotation och konnotation. Dessa 

begrepp är centrala för att diskutera tolkningen av de semiotiska budskapen.  
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Denotation handlar om det initiala identifierandet av semiotiska tecken, med andra ord det 

som vi direkt kan observera (Chandler, 2007: 137–138). Alla människor i världen, förutsatt att 

de har fungerande syn, kan observera samma saker. Vare sig objektet i fråga är en ko, en bil 

eller ett hus ser de alla samma sak. Denotation handlar med andra ord om en neutral, 

objektiv observation där inga värden har tillsatts föremålet i fråga ännu.  

 

Konnotation handlar i sin tur om hur de denoterade tingen tolkas. Här skiljer sig 

uppfattningarna mellan människor. Hur människor tänker, förstå och värderar samma 

objekt kan skilja sig åt mellan individer (Chandler, 2007: 143–143). En svensk person kan 

uppfatta en ko som ett boskapsdjur för kött- och mejeriproduktion medan en indisk person 

ser den som ett religiöst och heligt djur. En vuxen person kan uppfatta bilen som ett 

transportmedel, ett nyfött barn förstår inte dess funktion alls. Huset kan vara byggt efter en 

arkitekturstil som uppfattas som bostad i en kultur och som institutionell byggnad i en 

annan. Även om människor kan denotera samma saker kan alltså uppfattningarna som 

konnoteras variera beroende på personliga faktorer som ålder, religion och kulturell 

härkomst. Fler faktorer, som till exempel språk, könstillhörighet, sexuell läggning kan också 

påverka. Konnotationer är på så sätt en komplex fråga eftersom människor aldrig kommer 

konnotera hela sin omvärld på samma sätt. Givetvis går det att urskilja större hegemoniska 

mönster i hur människor konnoterar samma saker, men det är en alltför godtycklig fråga. 

 

Mottagarens konnotation bygger på i vilken utsträckning denne är kapabel till att förstå det 

avsedda budskapet från avsändaren, vilket stödjer sig på flera faktorer (Chandler, 2007: 155–

156). Om avsändaren sänder budskapet direkt till mottagaren, talar mottagaren samma 

språk? Om avsändaren skriver ett skriftligt budskap, kan mottagaren läsa? Om avsändaren 

håller en hand i hindrande syfte, förstår mottagaren att gestikuleringen betyder just detta? 

Språk, läskunskap och kroppsspråk är bara tre av många faktorer den semiotiska förståelsen 

står på och det finns långt många fler som kan påverka hur tecken konnoteras. 

 

Med en förståelse för processen denotation-konnotation kan semiotiken, och i förlängningen 

geo- och landskapssemiotiken, bli mer begriplig. Att samma semiotiska koder kan tolkas 

olika beroende på mottagare visar på semiotikens komplexitet. Detta kommer vara en 

återkommande fråga under det här arbetet. 

 

 

Peirces tre semiotiska tecken 

 
Peirce (1931–58 i Chandler, 2007:35–36) delade in semiotiken i tre kategorier av tecken: 

ikoniska, symboliska och indexikala tecken. Hans mening var att tecken kan skilja sig i hur 

de förmedlar budskap och med vilka medel. Tecken kan ha olika abstraktionsnivåer där de 

mer eller mindre pekar på sina respektive innebörder. Peirce semiotiska triad av tecken 

syftade därför till att dela in tecken efter på vilka olika sätt de kommunicerade budskap. 

 

Ikoniska tecken 

Ikoniska tecken är tecken som mer eller mindre avbildar den verkliga motsvarighet den 

syftar på (Gennaro, 2016: 452). Till exempel, en tecknad bild på en cykel är ett ikoniskt tecken 

då den genom sin visuella imitation av det verkliga objektet signalerar ett budskap om just 
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cykeln. Fotografier kan också räknas in som ikoniska tecken. Fotografier brukar i det här 

avseendet ses som det mest sanningsenliga beviset för att någonting har skett, att de 

representerar en odiskutabel sanning som inte kan motbevisas. Ett foto på en person som är 

tagen på en specifik plats vid en specifik tidpunkt är ett konkret bevis på att just den 

personen befann sig just där och då. Detsamma gäller medier som film, som precis som 

fotografiet kan användas som bevis på att en händelse har skett (Chandler, 2007: 41). Dock, 

på grund av dagens allt effektivare bildredigeringsprogram har fotografiets sanningsenlighet 

börjat diskuteras eftersom det är möjligt att förändra bilder och skapa falska ”sanningar”. 

 

 
 
Figur 2.1. En tecknad bild på en cykel och ett fotografi på en cykel är båda exempel på ikoniska tecken. (Foto 

höger: freepik.com) 

 

 

Symboliska tecken 

Symboliska tecken syftar på visuella representationer som inte är direkta avbildningar av 

dess innebörd. Medan ikoniska tecken är visuella imitationer av en verklig motsvarighet är 

symboliska tecknens budskap inte direkt uppenbara och istället måste deras betydelser läras 

in. Ett vanligt exempel på symboliska tecken är alfabetet och det skriftliga språket. Till 

exempel, det finns ingen direkt likhet mellan den skrivna bokstaven “A” och den uttalade 

bokstaven “A”, men vi har inom vår kultur lärt oss associera symbolen till just det uttalet. 

Detta är kulturellt betingat, för andra språkkulturer som har samma uttal för bokstaven “A” 

kan använda ett annat alfabet med en annan symbol. På så sätt är symboler starkt förankrade 

i kulturer (Scollon & Scollon, 2003: 27). Symboler återfinns i fler former än alfabetiska tecken 

och kan handla om alla tecken vars betydelser är resultatet av kulturella förhandlingar. En 

skylt med en överstruken cigarett symboliserar rökförbud, en skylt med ikonerna 

föreställande en man och kvinna intill varandra symboliserar ett badrum, och en skylt med 

ikonen av ett flygplan kan symbolisera en flygplats. Ikoniska tecken kan alltså medverka i de 

symboliska, men de symboliska tecknen är det förstärkande budskapet som de ikoniska 

tecknen ska associeras till.  
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   A 

Figur 2.2. Den latinska symbolen för bokstaven A (vänster), och den arabiska symbolen för bokstaven alif 

(höger). Även om symbolerna skiljer sig uttalas de likadant. (Bild höger: graphemica.com) 

 

Vissa symboler kan återfinnas i många kulturer världen över och vara mer eller mindre 

universella. Ett vanligt exempel är trafikskyltar. De använder sig av symboler som ska kunna 

förstås av mottagare världen över, oavsett kulturell härkomst. Skyltar för väjningsplikt, 

förbud för tomgångskörning och körförbud använder symboler som alla med en 

körskoleutbildning kan förstå. Men även trafikskyltar kan ibland använda sig av symboliska 

tecken som är mer kulturellt bundna. Till exempel, om trafikskylten är försedd med en text 

på svenska förutsätter den också att trafikanten både förstår och kan läsa det svenska 

språket. På så sätt har de symboliska tecknen en kontextuell dimension: medan vissa tecken 

är universella och återkommer världen över kan vissa symboler endast gälla inom en 

begränsad kontext (Gennaro, 2016: 464–465). Till exempel visar varningsskylten för vilda 

djur ikonen av en älg, men att skyltens egentliga budskap är att symbolisera att vilda djur av 

alla slag kan förekomma i området kan vara otydligt för de som inte besitter den vetskapen.  

 

 
 

Figur 2.3. Vägskylten använder ikonen av en älg, men skylten i sig symboliserar budskapet ”varning för djur”. 

(Bild: Vägmärken.se) 

 

 

Indexikala tecken 

Indexikala tecken har en antydande innebörd där tecknet är en indikator för någonting annat 

(Chandler, 2007: 35–37). Det är en form av tecken som är mer kopplad till mottagarens 

erfarenheter där betydelser framträder genom att mottagaren associerar tecknet till någon 

form av fenomen. Till exempel, en rökpelare som stiger mot himlen är ett indexikalt tecken 



15 
 

för att det brinner någonstans. Fotspår på marken är ett indexikalt tecken för att en person 

tidigare har vandrat över platsen. En plötslig smärta i kroppen kan indikera att en är sjuk.  

 

      
 
Figur 2.4. Rök som stiger mot himlen är ett indexikalt tecken för att det brinner, och fotspår i snön är indexikala 

tecken för att en person tidigare har vandrat på platsen. (Foton: Ikrolevetc (vänster), Wavebreakmedia (höger)) 

 

Indexikala tecken är på så sätt antydande tecken, tecken vars egentliga innebörd måste 

associeras genom de koder mottagaren får till sig. Det är en läroprocess där mottagaren 

behöver se mönster mellan vilka tecken som kan kopplas till vilka budskap, vilket är 

förståelser som både lärs in genom erfarenheter men även sociala konventioner (Chandler, 

2007: 42–43). Konnotationer av indexikala tecken är således även de kopplade till 

mottagarens egna erfarenheter och kulturella härkomst.  

 

Peirces semiotiska triad kan ge intrycket att alla tecken endast kan kategoriseras som 

antingen ikoniska, symboliska eller indexikala tecken, men detta vore ett alltför godtyckligt 

antagande då tecken ofta innehåller kombinationer av de tre klassificeringarna (Scollon & 

Scollon, 2003: 37). Det är mer lämpligt att anta att alla semiotiska tecken antingen tillhör de 

ikoniska eller symboliska kategorierna men att de alla har en indexikal dimension där vi 

genom våra personliga associationer kan uppfatta representationens verkliga motsvarighet. 

 

 

Semiotik och tid 
En viktig aktör att väga in när man diskuterar semiotiken är tiden och hur konnotationer kan 

förändras över tid. Eftersom våra konnotationer är starkt präglade av ideal och hegemonier 

som råder i vårt samhälle innebär det att allt eftersom samhället förändras så förändras även 

våra tolkningar av teckensystemenen (99 percent invisible, 2019). Konnotationer är inget 

statiskt fenomen utan är i ständig förändring. Hur snabbt förändringar i tolkandet sker 

varierar dock. Symbolen med dödskallen med två korsförlagda ben under var initialt en ärad 

symbol för återfödelse inom den tidiga kristendomen, ett sekel senare hade samma symbol 

approprierats av piraten Jolly Roger och satte skräck i sjömän på havet (ibid). Medan 

svastikan var en symbol för solen inom buddhismen i flera hundra år fick den tvärt en ny 

betydelse när den approprierades (och spegelvändes) av nazisterna för att symbolisera sin 
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ideologi (Ancient Origins, 2019). I andra sammanhang kan ett tecken leva vidare men med 

en annan betydelse, även om dess ursprungliga betydelse försvunnit ur tiden. Datorikonen 

för att spara ett dokument föreställer en floppydisk, vars fysiska motsvarighet knappt längre 

existerar men vars association att spara ner filer ännu lever kvar (Medium, 2019). 

 

 

                  
 

 
Figur 2.5. Både Jolly Roger-symbolen och floppydisksymbolen används än idag även om deras ursprungliga 

betydelser inte längre är aktuella. Dödskallen är ofta ett indexikalt tecken för ”död” och disketten är i huvudsak 

ett indexikalt tecken för att spara en fil. 

 

Tiden kan också medföra problem om hur vi ska skapa semiotiska koder för framtiden. Hur 

kan vi koda budskap för framtida generationer när tolkningen av bilder, symboler och till 

och med språk kan ha förändrats bortom vår kännedom? Detta är en svår fråga vid 

hanteringen av kärnavfall. Uranstavarna som används vid produktionen av kärnkraft 

innehåller dödliga nivåer av strålning efter det att de har förbrukats, men det tar över 100 

000 år för strålningen att avta och stavarna blir säkra att hantera igen. Uranstavarna måste 

därför grävas ner i valv djupt under jorden så att de kan hållas på säkert avstånd från 

människor. Valvens entréer är försedda med lås, varningstexter och symboler som ska 

hindra människor från att gå ner i dem och utsättas för strålningen. En av symbolerna är, 

den för oss så välkända, symbolen för radioaktivitet. Symbolens syfte är att vara så tydlig att 

den kan överskrida språk och vara en varning för alla människor världen över, oavsett 

kulturell tillhörighet. Problemet ligger i huruvida symbolen kommer ha samma betydelse 

om 100 000 år, eller bara 10 000 år. Blickar vi 10 000 år tillbaka från idag ser vi ett helt annat 

mänskligt samhälle med ett helt annat språk och teckensystem. Hur kan vi då förutse hur 

samhället ser ut 10 000 år fram i tiden? Vilka språk- och teckensystem som kommer att råda 

då? Uranstavarna under mark kommer ännu vara radioaktiva, men hur varningssymbolen 

för radioaktivt material kommer att tolkas är osäkert (99 percent invisible, 2019).  
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Figur 2.6. Symbolen för radioaktivt avfall är 

utformad för att vara tydligt igenkänningsbar 

världen över och ska kunna fungera i minst 

10 000 år. Men hur kommer människans 

semiotiska system förändras över den tiden och 

kommer vi tolka symbolen på samma sätt i 

framtiden? (Bild: Lynn Atchison Beech, 

symbols.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om de exempel vi tar upp är relativt extrema exempel på hur konnotationer förändras 

över tid är de fortfarande praktiska för att illustrera tidens betydelse för semiotiken. Att ett 

tecken konnoteras på ett sätt vid en tidpunkt innebär inte att det kommer konnoteras så för 

evigt.  

 

Sammanfattningsvis, semiotiken är filosofin om teckensystem och hur de tolkas. Semiotiken 

bygger på att en avsändare kodar ett budskap som en mottagare uppfattar (denoterar) och 

tolkar (konnoterar). Den rymmer tre kategorier av tecken: ikoniska tecken (tecknet är en 

direkt avbildning av budskapet) symboliska tecken (kulturell koppling mellan tecken och 

budskap) och indexikala tecken (associerande koppling mellan tecken och budskap). Även 

om det kan diskuteras att alla tecken har en indexikal dimension (eftersom förståelsen för 

ikoniska och symboliska tecken förutsätter en viss nivå av association) är denna triad den 

generella indelningen. Hur mottagaren av det semiotiska budskapet tolkar detta beror på 

många faktorer; framförallt kulturell härkomst men även faktorer som erfarenheter, ålder 

och kön. 

 

Med den här grundläggande sammanfattningen av semiotiken kommer vi härnäst att 

behandla geosemiotiken och landskapssemiotiken. Gemensamt för geosemiotiken och 

landskapssemiotiken är att de handlar om de semiotiska tecknens funktion i den materiella 

världen. Den fysiska miljön blir en del av det kodade budskapet till mottagaren. Dessa 

kommer vara mer relevanta som kategorier för studien av gränser. Vi kommer nu att 

avlägsna oss från semiotiken som grundbegrepp för att istället inrikta oss på geo- och 

landskapssemiotiken för att på så sätt närma oss territorialitet som begrepp och 

forskningsobjekt.  
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Geosemiotiken 
 

I föregående del redogjorde vi för semiotiken som filosofin för hur vi människor tolkar 

visuella tecken. Ikoniska, symboliska och indexikala tecken förekommer i olika sorters 

avbildningar som bidrar till olika tolkningar beroende på tolkarens kännedom om dessa 

tecken. Semiotiken behandlar dock endast tecken när de befinner sig i en neutral, okritisk 

värld. Geosemiotiken, å andra sidan, utökar den semiotiska diskursen med en rumslig 

dimension där tecknen får sin betydelse genom sin placering i den materiella världen 

(Scollon & Scollon, 2003: 37). Med andra ord kan de geosemiotiska tecknens budskap endast 

förstås genom den kontext i vilken de är situerade och som budskapet kan tillämpas på. 

Precis som i semiotiken kan geosemiotiska budskap bestå av kodningar genom ikoniska, 

symboliska och indexikala tecken men skillnaden blir att i geosemiotiken så har alla budskap 

en indexikal dimension. Den fysiska platsen blir ett indexikalt tecken som vävs in i det 

budskap avsändaren vill förmedla till mottagaren. Därför är geosemiotiken - även om det 

förekommer ikoniska och symboliska tecken - alltid indexikal (Scollon & Scollon, 2003: 21). 

Vid första intrycket kan det låta komplicerat, men de geosemiotiska tecknen finns i själva 

verket överallt i vår omvärld: skyltar på byggnader som representerar företagets namn, på 

järnvägsperronger kan marklinjer markera säkerhetsavstånd, och ett trafikljus som 

kontrollerar att trafiken rör sig i säkert. Alla tecken får betydelse genom sin placering i den 

materiella världen. När vi identifierar ett budskap i genom geosemiotiska koder gör vi en 

geosemiotisk läsning där vi väger tecknen mot sin rumsliga kontext för att konnotera en 

rumslig betydelse.  

 

 
Figur 2.7. Vägmärken som till 

exempel en tabellorienterings-

tavla är ett geosemiotiskt tecken 

som använder olika kon-

figurationer av semiotiska tecken, 

men som också får en betydelse 

genom sin placering i den 

materiella världen. Den här 

skylten kan förstås utifrån dess 

placering 500 meter ifrån en 

korsning. (Bild: Vägmärken.se) 

 

 

 

 

 

 

När vi gör en geosemiotisk inläsning utför vi en, ofta undermedveten, tankeprocess där vi 

väger fyra faktorer mot varandra (Scollon & Scollon, 2003:15): 

 

- Vem är avsändaren av budskapet? 

- Vem är den avsedda mottagaren? 

- I vilken social kontext är tecknet situerat i? 

- Är den kontext som tecknet är situerat i relevant för dess innebörd? 
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Hur framgångsrika de geosemiotiska tecknen är att framföra sitt budskap kan förstås genom 

att undersöka hur väl de här faktorerna stämmer överens med varandra. 

 

Geosemiotikens grundprincip är således att rummet är en del av budskapet. Ett annat 

exempel på ett geosemiotiskt tecken är nödutgångsskyltar (Scollon & Scollon, 2003: 30). De är 

en kombination av ikoniska tecken (personen som springer ifrån elden) och indexikala 

tecken (pilen som pekar åt vilket håll man ska springa åt vid en eldsvåda). Att personen 

springer åt samma håll som pilen pekar är i sin tur en förstärkande indikation åt vilken 

riktning man måste springa. Nödutgångsskylten behöver dock en ytterligare dimension för 

att bli begriplig: den rumsliga dimensionen. För att förstå budskapet om var nödutgången 

finns behöver den sättas in i ett rumsligt sammanhang så att vi kan förstå vilken geografisk 

utgångspunkt vi ska utgå ifrån vid utrymningen. En nödutgångsskylt ovanför en dörr med 

en pil som pekar åt höger indikerar att den dörren inte ska användas vid en utrymning, utan 

att dörren vi ska använda finns åt höger. Först när vi kommer till en skylt med en pil som 

pekar ner mot dörren den hänger över förstår vi att det är den avsedda nödutgången. 

Skyltarna kan på så sätt inte förmedla ett budskap till oss förrän de har en rumslig 

dimension att tillämpa budskapet på. 

 

 
 

Figur 2.8. Geosemiotiken grundar sig i att de semiotiska tecknen får betydelse först när de placeras i ett 

materiellt sammanhang. Nödutgångsskyltar kan inte på egen hand signalera en evakueringsväg, utan det är 

först när de placeras ovanför dörrar som en betydelse framträder om vilken flyktväg mottagaren ska välja. 

 

Geosemiotiken är inte enbart skyltar i den materiella miljön utan kan röra sig om alla 

semiotiska budskap där en rumslig dimension är inblandad. Det kan vara någon form av 

rumslig markör som någon har placerat ut för att sända ut någon sorts rumslig signal, till 

exempel en tillfällig fotbollsplan på en gräsmatta markeras ut med en pinne i vartdera hörnet 

för att signalera planens omfattning. Den geosemiotiska kommunikationsprocessen kan 

också handla en konversation mellan två personer som på något sätt behandlar en rumslig 
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fråga. Till exempel, processen där en person ställer frågan “vad är det där?” och pekar på ett 

objekt är en kombination av flera geosemiotiska koder. Den uttalade frågan är ett symboliskt 

tecken, handlingen att peka på objektet är indexikalt och objektet i sig är det rumsliga 

objektet som budskapet appliceras på (Scollon & Scollon, 2003: 38–39). Genomgående för alla 

geosemiotiska budskap är att de är binära kommunikationsprocesser; det finns en avsändare 

och en mottagare. Någon har haft som avsikt att sända ett rumsligt budskap, och någon 

kommer vara en mottagare. Det kan vara en direkt kommunikationsprocess där avsändare 

och mottagare befinner sig på samma plats samtidigt, men de geosemiotiska 

kommunikationsmedlen kan även lämnas kvar och fortsätta signalera sitt budskap till 

mottagare även om avsändaren inte längre befinner sig där. 

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka gränsers roll som semiotiska kommunikationsmedel blir 

geosemiotiken en mer lämplig underkategori att utgå ifrån än bara semiotiken, just eftersom 

den sätter in den semiotiska diskussionen i ett rumsligt sammanhang. Vi använder en 

geosemiotisk tolkningsram för att undersöka och förstå ifall den har en påverkan på hur vi 

tolkar gränserna utifrån våra personliga kulturella bakgrunder. 

 

 

Landskapssemiotiken 

 
En andra underkategori till semiotiken som är relevant för vår studie om gränser är 

landskapssemiotiken. Precis som geosemiotiken handlar landskapssemiotiken om tecken i 

den fysiska omvärlden, men medan geosemiotiken syftar på visuella tecken som får 

betydelse genom sitt rumsliga sammanhang handlar landskapssemiotiken om att det 

rumsliga sammanhanget självt är budskapet.  Med det menas att vi människor själva kan 

tolka budskap i våra materiella miljöer - även där det inte finns en avsändare som vill 

kommunicera ett budskap. Landskapet blir på så sätt ett eget språk, som genom olika tecken 

signalerar särskilda innebörder till oss som mottagare. 

 

Inom landskapssemiotiken är termen ”landskap” något mer komplex än dess vardagliga 

innebörd. Landskapet syftar här på ett område, plats eller enskilt ting som är resultatet av 

naturliga processer och/eller mänskliga handlingar. Landskapet kan vara människans 

naturliga omgivningar, men även dess konstgjorda livsmiljöer – en mänskligt formad 

kontext som påverkas av den lokala kulturen och som bidrar till att bygga upp en geografisk 

identitet (Lindström et al, 2011: 14–15). Landskapet handlar alltså både om det biologiska 

landskapet som formas av naturliga processer, men också om de materiella omgivningarna 

som formas av den mänsklig handen. Det gör landskapet till en indikator för en kultur, 

vilket resulterar i att vi kan se olika landskap i olika kulturer som talar för lokala sociala 

konventioner. Landskapet spelar också en historisk roll, för det formas vid en viss tidpunkt 

efter den tidens hegemoni och rådande narrativ, vilket bidrar till att landskapet också kan 

vara kvarlämningar som talar om gångna tider och narrativ som kanske inte längre råder 

(Lindström et al, 2011: 15–16). 

 

Medan semiotiken vanligtvis brukar ses som ett binärt kommunikationssystem mellan två 

parter, där det finns en avsändare och en mottagare, så ses landskapssemiotiken som ett 

singulärt system där avsändaren och mottagaren är samma person. Med andra ord är det 
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mottagaren själv som identifierar tecken i den materiella omvärlden och från vilka den tolkar 

ett rumsligt budskap, även om det inte finns en avsändare som har haft för avsikt att 

signalera detta (Lindström et al, 2011: 26–27). Till exempel kan föremål associeras till 

särskilda användningar, som att en soffa associeras till att det är en plats att sitta på, men den 

kan även kopplas till djupare betydelser bortom dess eget tecken, som att soffan kan 

symbolisera en samlingsplats, hemtrevnad och mer. De här innebörderna är alltså inte 

budskap som en avsändare vill föra fram, utan som betraktaren själv läser in från tecknet. 

Detta kan liknas vid en sorts autokommunikation, där människan själv identifierar signaler i 

landskapet som den i sin tur tolkar utifrån sina egna erfarenheter. Detta är en grundläggande 

del i landskapssemiotiken, att människan simultant är avsändare och mottagare av 

budskapet. Det materiella landskapet kommunicerar inte direkt till mottagaren, utan det är 

mottagaren själv som identifierar tecken i den byggda miljön och som den gör en 

konnotation till genom en mental avvägning (ibid). Konnotationer av landskapssemiotikens 

tecken formas genom mentala avvägningar där tecknen ställs mot kontextuella faktorer och 

genom det tolkas ett budskap. Denna tankeprocess är oftast inte en medveten handling vi 

utför, utan den sker undermedvetet. 

 

En landskapssemiotisk tolkning är där vi ser ett objekt, urskiljer egenskaper hos det som 

form, färg, materialitet och jämför sedan dessa mot varandra för att göra en tolkning om vad 

objektet är för något (Monnai & Moriyama, 2008: 381). Den här inläsningen av den materiella 

miljön är vad vi konstant utför när vi rör oss genom vår livsvärld. I staden kan vi se 

byggnadsfasader, vi noterar höjdskillnader mellan gata och trottoar, vi uppfattar mindre och 

mer öppna publika platser, och på samma gång gör vi associeringar till det vi ser där vi 

uppfattar syften och innebörder om platsernas funktion. Landskapssemiotiken handlar alltså 

hur vi läser in och förstår vår materiella omvärld. 

 

          
 
Figur 2.9. Vi kan känna igen byggnaden på den vänstra bilden som en kyrka utifrån landskapssemiotiska 

faktorer som dess form, skala färg, och andra attribut. Byggnaden på den högra bilden är också en kyrka, men har 

andra attribut som kan göra tolkningen svårare. (Foton: Wikipedia (vänster), John Black (höger)) 

 

En central del av landskapssemiotiken är förekomsten av gränser, gränser som signalerar 

övergångar mellan olika landskap. Genom gränsen kan vi identifiera en tröskel mellan två 

olika landskap, vare sig det rör sig om två geografiska platser eller andra fysiska objekt, och 

som gör att vi kan differentiera mellan de två (Lindström et al, 2011: 27–28). Gränserna kan 

vara plötsliga kontraster som signalerar en tvär övergång mellan landskapen, men de kan 

också vara en gradvis, successiv övergång. Till exempel, övergången från stadens kärna till 

dess förortsperiferi är inte en plötslig utan gradvis övergång där gränsen kanske blir 
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märkbar först i efterhand. Samtidigt kan det finnas andra mer plötsliga gränsövergångar 

inom de här landskapen, som till exempel ett villaområde som ligger intill ett 

industriområde blir en tydlig kontrast i skala, form, funktion etc. Genom den 

landskapssemiotiska inläsningen finner vi alltså ett sätt att uppfatta gränser runt omkring 

oss som hjälper oss tolka och förstå vår omvärld (ibid). 

 

 
 
Figur: 2.10 Att identifiera gränser mellan olika landskap är en stor del av landskapssemiotiken. Vilka faktorer är 

det som signalerar en övergång mellan de två landskapen på bilden ovan? (Foto: Johnny Miller) 

 

Landskapssemiotiken blir även den ett redskap för att diskutera tolkningar av gränser och 

territorialitet. Det finns redan ett resonemang inom teorin om gränser mellan landskap som 

gör att vi kan differentiera mellan dem. Detta är en viktig aspekt hos landskapssemiotiken 

att utgå ifrån vid våra analyser av gränser. Vilka landskapssemiotiska tecken är det som gör 

att vi kan uppfatta en övergång från ett landskap till ett annat, eller i vårt fall från ett publikt 

rum till ett privat? Detta är vad vi syftar till att undersöka under arbetets gång. 

 

Som vi kan se har geosemiotiken och landskapssemiotiken flera likheter. Båda handlar om 

tecken i den materiella världen genom vilka vi kan identifiera rumsliga sociala innebörder. 

Den fysiska miljön är ett indexikalt tecken som alltid ingår i kodningarna. Dessutom är båda 

starkt kopplade till kulturella aspekter, där både avsändarens och tolkarens härkomst spelar 

en viktig roll vid hur budskapet kodas, denoteras och konnoteras. Samtidigt finns det vissa 

olikheter som gör att de inte kan definieras under samma begrepp. I geosemiotiken är två 

parter inblandade: en tydlig avsändare och en eller flera mottagare. Geosemiotiken kan 

dessutom inkludera både ikoniska och symboliska tecken, som till exempel i en skylt. 

Landskapssemiotiken skiljer sig från geosemiotiken genom att dess budskap inte har en 

avsändare, utan det är mottagaren själv som både identifierar tecken i omvärlden och 
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tilldelar dem egna innebörder och budskap. Därför är landskapssemiotiken i huvudsak 

endast indexikal - betydelsen kommer fram genom mottagarens egna associationer till 

tecknen och vad de innebär. Vi kan visserligen argumentera för att landskapssemiotiken 

också kan innehålla symboliska tecken då vissa tecken i den materiella miljön kan ha 

kulturella innebörder. I huvudsak är dock landskapssemiotiken indexikal.  

 

I det här avsnittet har vi redogjort för de semiotiska underkategorierna geo- och 

landskapssemiotiken. Dessa kommer att vara till hjälp när vi undersöker gränser och deras 

sociala aspekter. Härnäst kommer vi att redogöra för arbetets andra centrala begrepp: 

territorialiteten. Territorialiteten är den andra dimensionen av gränser som vi vill undersöka 

då det är gränsen som upprätthåller territoriet och kontrollerar dess tillgänglighet. 

 

 

 

  



24 
 

Territorialitet 

 

I det här avsnittet redogörs för territorialiteten. Det finns olika synsätt på begreppet och 

genom att diskutera olika teoretikers syn så formar vi en egen syn som blir relevant för vår 

egen studie av gränser. 

 

Territorialitet som begrepp används på flera varierande sätt i olika fält inom forskningen.  

Begreppets många tolkningsmöjligheter gör att det är svårt att hitta en summerande 

definition och att särskilja begreppet från andra diskussioner om rumslig makt. Kärrholm 

(2016:34–35) delar upp territorialitet i två övergripande kategorier för att göra begreppet mer 

överblickbart: 

 

a. Territorialitet som beteende 

b. Territorialitet som samhällsfenomen 

 

Den första kategorin innehåller en mer personligt hävdad territorialitet som t.ex. försvar och 

aktiv kontroll av ett område, eller en känslomässig tillhörighet till ett territorium vilket har 

sin grund i psykologi och miljöpsykologi. Territorialitet som samhällsfenomen syftar till att 

handla om administrativ rumslig organisation, men också om kulturella och sociala 

praktiker, samt gruppers rumsliga organisation i det moderna samhället. Det finns 

representerat inom sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi. Uppdelningen av 

kategorierna är dock inte absoluta och motsäger inte varandra, kategorierna är ofta starkt 

besläktade med varandra och många av definitionerna överlappar mellan dem. Den här 

uppdelningen representeras i forskningsöversikten i den första kategorin av Malmberg och 

Hall, och den andra av Sack. Kärrholm definierar själv territorialitet enligt två principer som 

har sin grund i vardera av kategorierna. Minoura och Madanipour använder sig också av 

begreppet territorialitet men ur ett urbant och arkitektoniskt perspektiv, de bidrar mer till en 

diskussion om hur stadens morfologi och gränser utövar territorialitet.  

 

 

Territorialitet som beteende 

 

En anledning till att territorialitet är ett debatterat ämne är för att det finns delade meningar 

ifall det bör ses som en social samhällskonstruktion eller som ett primitivt revirbeteende. I 

följande avsnitt redogör vi för det senare, om territorialitet som en inneboende instinkt att 

markera revir. 

 

Revir fungerar som en sfär som separerar djurarters levnads- och jaktmarker från varandra 

och förekommer hos alla högre djurarter. Att upprätthålla reviret är en djupt rotad instinkt - 

Malmberg citerar Carpenter (1958 i Malmberg, 1986: 16) som menar att revirsystemet 

fungerar som en jämvikt mot att en population följer miljöförändringar genom en måttlig 

ökning och minskning av populationen. Revirsbeteendet bidrar till en social ordning där 

tydligt etablerade territorier reducerar stress, konflikter och strider hos en population. 

Förändringar i revirförhållandet kan då antas få konsekvenser på ett negativt för en arts 

fortsatta överlevnad (Hall, 1966: 9–10).   
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Revirsbeteendet hos människan är däremot ett omtvistat ämne i forskningsvärlden då 

begreppet har biologiska konnotationer vilket forskare menar inte gäller för människor. Hos 

vissa forskare finns ett positivt antagande att det mänskliga beteendet är en kombination av 

biologiska och kulturella faktorer (Malmberg, 1986: 17). Hos andra forskare, som zoologen 

Crook (1968 i Malmberg, 1986: 17), finns en skepticism mot att det finnas en korrelation 

mellan djurs revirbeteende och människor, då han menar att det finns lika många 

utgångspunkter som det finns arter.  Malmberg (1986: 17) menar dock att det finns flera 

liknande punkter hos människor och djurs beteenden. Det finns bara principiella skillnader 

mellan revirsbeteendet hos människor och djur att det inte går att ignorera ett faktum att 

människan innehar ett revirbeteende.   

 

Det finns element av revirbeteende i de flesta aspekter av hur vi uppträder i rummet. Det 

mänskliga revirsbeteendet kan enligt humanekologen Torsten Malmberg (1986: 25–26) 

sammanfattas enligt åtta nyckelord som sammanfattar förhållandet mellan människor och 

miljö:  

 

a. kännedom  

b. disposition  

c. reservation  

d. avgränsning  

e. markering  

f. konkurrens  

g. försvar  

h. identitet  

 

Revirsbeteendet handlar således om både identifikation och anknytning till en plats men 

även om rätten att försvara den personliga anknytningen till rummet.  

 

Malmberg (1986: 28) menar att det finns en viss sanning i etnologen Jakob von Uexkulls 

(1934 i Malmberg, 1986: 28) påstående om att reviret inte existerar i sinnevärlden utan att den 

uppkommer i beteendehandlingens ögonblick; reviret är en symbol och inte ett fast objekt. 

Gränser och markeringar av ett revir har dock en mer fast och varaktig karaktär och kan 

därför ständigt utlösa reaktioner mot dem. Den främsta markeringen för ett revir är 

människan själv, men när vi inte kan befinna oss i reviret och vakta det så fungerar fasta 

objekt som t.ex. staket, flaggor och bommar som ett konstgjort revirbeteende (Malmberg, 

1986: 28). Gränserna kan därför sägas vara fysiska ersättningar för människans närvaro men 

att det är människan själv som är den starkaste upprätthållaren av reviret.  

 

Det finns således delade meningar ifall människans sätt att skapa territorium ska liknas vid 

djurs revirbeteende. Medan vissa menar att det medför alltför biologiska konnotationer 

argumenterar andra för att det handlar om samma primitiva instinkter som tillhör 

djurvärlden. Härnäst utvecklar vi bilden av territorialitet ur ett socialt och kulturellt 

perspektiv hellre än en biologisk drivkraft.  
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Territorialitet som samhällsfenomen 

 

I det här avsnittet behandlas territorialitet som ett samhällsfenomen – en social produkt av 

vårt moderna samhälle. 

 
Territorialitet definieras enligt Sack (1986: 19–20) som “[e]tt försök av en individ eller en 

grupp att påverka, influera eller kontrollera; människor, fenomen och relationer inom ett 

geografiskt område”. Territorialitet blir här ett geografiskt uttryck för social makt och en 

kontrollfunktion för en individ eller grupp att kontrollera de andra inom en rumslig sfär. 

Den rumsliga sfären, eller territoriet, uppstår inte genom ett utpekande på en karta utan det 

uppstår när gränser skapas av den auktoritet som vill kontrollera, influera eller forma 

användningen av området. Territoriet behöver dock inte alltid kontrolleras av individer, 

utan kan även försvaras med andra medel som begränsar, hejdar eller exkluderar andra 

individers tillträde till territoriet. Kärrholm (2004: 70–71) menar att Sacks definition fokuserar 

på territoriet som en medveten strategi för att etablera rumslig kontroll, medan han själv 

menar att den rumsliga kontrollen även kan ske omedvetet genom ritualiseringar eller 

explicita regler. Territorialitet kan därför hellre ses som en rumsligt avgränsad och verksam 

kontroll och som ett resultat eller en effekt över användning av rummet.  

 

Territorialitet är uppbyggt av tre inbyggda principer (Sack, 1986: 20):  

 

1. att området är klassificerat utifrån sin egen rumslighet,  

2. att den måste kommunicera en avgränsning av området,  

3. att det finns kontrollfunktioner som upprätthåller territoriet.  

 

Territorialiteten definieras utifrån det territorium det vill kontrollera och territorialitet är en 

komplex strategi för att påverka, influera, eller kontrollera människor och relationer. 

Territorialiteten är således ett verktyg för makt som används för att socialt konstruera och 

upprätthålla fysiska relationer och ordningar (Sack 1986: 216). Kärrholm (2004: 71) 

argumenterar däremot att territorialitet inte är en observerbar territoriell strategi utan ett 

observerbart territorium, där det inte handlar om vem eller varför som kontrollerar utan hur 

kontrollen går till och vad den har för effekter på territoriet. Som exempel berättar Kärrholm 

om en återkommande men omedveten handling att en man sätter sig på samma bänk varje 

dag över lång tid, och snart uppfattas bänken som hans territorium. Mannen äger inte 

bänken, men den upprepade handlingen kan fortfarande hindra människor från att sätta sig 

där, eller få dem att resa sig när han kommer. Ett exempel från vår verklighet är det 

klassrum som vi i vår masterklass har använt under den period vi skrivit det här arbetet; i 

början av skolåret började vi använda rummet för att det stod tomt och vi behövde en plats 

att arbeta på. Genom att vi över tid upprepade samma användning så började andra 

studenter att undvika att använda klassrummet. Vi har aldrig uttalat att rummet tillhör oss, 

inte heller har vi avfärdat någon från att ta en plats i rummet, ändå har klassrummet fått 

benämningen ”masterrummet”. I de två förklaringsmodellerna som Kärrholm och Sack 

använder kan den här situationen förklaras på två olika sätt. Antingen har vi som grupp som 

kontrollerat klassrummet från att användas av andra studenter, eller så har vi genom en 

upprepad användning omedvetet skapat ett territorium.  
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Kärrholm (2004: 71–72, 75, 77) menar att ett territorium även kan kontrolleras oavsiktligt 

genom en social användning av rummet. Genom social och återkommande användning av 

rummet skapas institutionaliseringar i territoriet som påverkar hur människor förhåller sig 

till och använder rummet. Användningen kan i sin tur ta sig uttryck rent fysiskt genom 

faktiska förändringar i rummet. Territoriet måste här ses som en verksam kontroll och inte 

ett kontrollförsök vilket gör att den territoriella kontrollen måste sökas i platsen, istället för 

hos en grupp. Det är alltså på platsen som den territoriella kontrollen sker, och inte hos en 

grupp som kontrollerar området.   

 

Samhället kommer behöva planera utifrån territorialitet för att koordinera ansträngningar, 

specificera ansvarsområden och för att förhindra att människor trampar varandra på tårna. 

Att planera utan att ta hänsyn till territorialitet vore att negligera förbestämda sociala 

konventioner. Territorialitet är inte bara ett mål för att skapa och bibehålla ordning utan det 

är även verktyg för att skapa och bibehålla den geografiska kontexten genom vilken vi 

upplever världen och ger den mening (Sack, 1986: 219). Kärrholm (2004: 80) menar, å sin 

sida, att territorialitet är någonting effektivt och läsbart i den byggda miljön. Territoriet är ett 

resultat av en pågående maktutövning inom en rumslig avgränsning som visas genom de 

handlingar som upprätthåller den territoriella ordningen. Sack och Kärrholm har två olika 

syner på hur territoriet situerats och upprätthålls; Sack menar att det är gruppen, eller 

individer som upprätthåller den territoriella kontrollen medan Kärrholm menar att det är 

individernas handlingar som både initierar och upprätthåller den territoriella kontrollen. I 

vårt ”masterklassrum” så upprätthålls territoriet både av oss som grupp såväl som vår 

handling att vi befinner oss i territoriet. När vi inte är på plats i masterrummet är det fritt för 

andra att använda det, men vi har ännu inte sett att andra studenter har använt det när vi 

inte har varit där. Det ska nämnas att vi brukar lämna kvar våra böcker vid våra bord när vi 

går för dagen, och dessa spår efter oss kan i sig också fungera som territoriella markörer. När 

vi väl slutar på skolan så lär den territoriella tillhörigheten försvinna snabbt, då våra 

markörer i form av böcker, kaffekokare och skisspapper försvinner och rummet blir tomt.  

 

Med det här resonemanget om vad ett territorium i sig kan innebära vill härnäst se på vad 

territoriet markeras av – vad för gränser som kan definiera rummet. 

 

 

Gränser, morfologi, och territorialitet 

 

Ett territorium, eller territorialiteten, kan skifta i hur den utövar kontroll över vem som har 

tillträde till det. Madanipour (2003: 46) resonerar att när territoriet inte är etablerat, omstritt 

och har otydliga gränser så ökar djurs (och människors) aggression mot varandra, till 

skillnad från territorier där gränserna är tydliga och fungerar som en stabilisator som 

reducerar aggressioner. Madanipours tankar liknar Malmbergs och Halls tankar om hur 

reviret är stressreducerande, och det blir intressant att se hur han korrelerar revirsbeteendet 

till en morfologisk diskussion om separeringen av det privata och publika rummet. Stadens 

form och karaktär är i stort influerad av hur det privata och publika rummet delas upp av 

gränser, och därför är det viktigt hur stadens gränser utformas. Den morfologiska formen, på 

vilket sätt staden är utformad, har en påverkan på den territoriella kontrollen där slutna 

kvarter presterar bättre kontroll än en kvartersstruktur med en uppbruten struktur 

(Minoura, 2016: 280). Att utformningen av territoriet skulle påverka säkerheten visar även 
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Brown & Altman (1981: 216), där de jämför hur territorierna i villakvarter är utformade 

mellan hus som har haft inbrott och som inte har haft inbrott. I hus som inte har haft inbrott 

finns en större andel av vad de menar är territoriella markörer som är placerade på ett visst 

sätt i förhållande till grannarna. Deras exempel är visserligen utfört i villakvarter, men vi kan 

se att det finns ett visst generalitet i det här exemplet; det handlar om vilka gränser som 

finns, hur synligt huset är för grannar och hur använd trädgården ser ut att vara. Det här 

visar även på den samverkan av mellan olika faktorer som skyddar och kontrollerar 

territoriet. 

 

Sacks (1986: 216) definition av territorialitet utgår, som nämnt, från tre principer: att området 

är klassificerat utifrån sin egen rumslighet, att det måste kommunicera en avgränsning av 

området samt att det finns kontrollfunktioner som upprätthåller territoriet. I den här 

definitionen ges gränserna en stor roll eftersom det är de som både klassificerar 

rumsligheten och kommunicerar avgränsningen av området, samt även till viss del utövar 

kontroll över området. Gränserna kan också ses, som Habraken (1998: 128–130) gör, som 

under konstant press. Om gränserna kan utmanas utan konsekvenser brister de i sin 

funktion som kontrollutövare och territorialiteten upphör. Gränserna har därför en viktig 

funktion att upprätthålla territorialiteten, och utformningen av gränserna blir därför viktig 

för att åstadkomma detta. 

 

Madanipour (2003: 211) argumenterar att genom att utforma gränser som möjliggör 

ömsesidiga överträdelser mellan de privata och publika sfärerna kan civiliserade relationer 

ta form. Gränser som är porösa och utstuderade, som skyddar rättigheter, och som erkänner 

individuella och kollektiva intressen är vad som skiljer en sofistikerad urban miljö från en 

hård urban miljö. Gränsskapandet är därför viktigt ur en revirsaspekt och hur rummet delas 

upp kan komma att påverka människors sociala relationer. Utformningen av gränserna är 

således viktiga i sig och antyder vilka relationer mellan privata och publika intressen som 

ska upprätthållas. I det spelar gränsens materialitet stor roll för hur gränsen utövar 

territorialitet. En gränsdragning etablerar inte bara en fysisk gräns, utan också en social 

separation av rummet som skyddar rummet för dem som gör anspråk på det (Hillier, 1996: 

23). De publika och privata sfärerna i staden är därför helt beroende av de gränser som 

skiljer dem åt. Gränsen skyddar inte bara en av sfärerna utan den skyddar åt båda hållen. 

Den skyddar publika intressen från att nå det publika rummet, på samma sätt som att det 

skyddar privata intressen från det publika (Madanipour, 2003:52). Gränsdragningen blir 

därför viktig för rumsutformningen och den påverkar de sociala relationerna som finns på 

båda sidorna av gränsen.  

 

Vi kan här se närmare på kvarteret som territorium, då det uppbrutna flerbostadshuset är 

föremål för vår undersökning. Slutna kvarter har tydliga gränser, och den slutna gränsen 

mot det publika rummet innebär inte bara en exkludering mot den omkringliggande staden, 

utan också en högre inkludering för de som tillhör det privata rummet. På så sätt ger 

exkluderingen en social effekt i form av högre inkludering för de boende i kvarteren 

(Minoura, 2016: 339). Gränssättningar i sig har en social effekt på rummet och en exkludering 

är behövlig för att skapa territoriell kontroll, det hävdar både Madanipour och Minoura. 

Minoura menar att en exkludering ger en inkluderande effekt för de som bor i kvarteret, och 

det är med det Madanipour menar att exkluderingen mot det publika rummet innebär att de 

intressena inom det privata inte behöver utmanas. Om publika intressen gör intrång på det 
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privata rummet ändras beteendet inne i den privata sfären och förändrar de sociala 

relationerna som finns inne i territoriet. Minoura (2016: 281) menar dock att användningen 

av territoriet inte korrelerar med hur tillstängt det är, utan där är det hellre storleken på 

territoriet som spelar roll för i vilken omfattning det används. En större bostadsgård används 

i högre utsträckning än en liten. Däremot kan trygghet till bostadsgården mätas genom i 

vilken utsträckning människor är trygga i att lämna efter sig personliga tillhörigheter även 

när de inte är på plats. Här gäller samma princip som kontroll; i en mer sluten struktur så 

ökar spåren av användningen och i det menar Minoura att människor är mer benägna att 

lämna kvar sina föremål ju mer kontroll de har över innergården. 

 

De slutna kvarteren utövar således kontroll via byggnaderna som separerar det privata 

rummet från det publika rummet.  

 

 

Primära och sekundära gränser 

 
I det här avsnittet presenteras Minouras egen begreppsapparat för hur hon kategoriserar 

olika former av gränser. Minoura presenterar en binär indelning av gränser som hanterar 

den territoriella kontrollen på olika sätt. Den första kategorin benämner hon som primära 

gränser med vilka hon syftar på territoriella gränsmarkeringar som utgörs av 

byggnadsvolymer. I det föregående avsnittet diskuterades den kringbyggda 

kvartersstrukturen, vilken hon menar upprätthåller en hög nivå av territoriell kontroll. Detta 

är för att det kringbyggda kvarteret innebär en total inhägnad av primära gränser runt 

territoriets omkrets (Minoura, 2016: 254–255). Primära gränser behöver inte hägna in 

territoriet till fullo, utan kan i vissa fall var en partiell inhägnad av ett territorium, som när 

flera lameller är placerade runt ett territorium och bara sluter in det till viss del. På samma 

sätt kan de primära gränserna inte hägna in rummet alls, som när ett lamellhus står mitt på 

sin fastighet. Begreppet primära gränser är alltså en benämning för byggnadsvolymer som i 

olika omfattning kan hägna in ett territorium. 

 

 

  
Figur 2.11. Obefintlig omslutning av primära gränser (vänster), partiell omslutning av primära gränser 

(mitten), och total omslutning av primära gränser (höger). 

 

 

 

Utöver byggnader förklarar Minoura (2016: 137) att kompletterande gränselement kan 

tillämpas för att sluta in ett territorium. Den här andra kategorin av gränser benämner hon 

som sekundära gränser och hon exemplifierar med gränselement som staket och planterade 
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buskage. Utöver dessa två exempel fördjupar hon sig dock inte i vad den sekundära gränsen 

kan bestå av, och menar själv att det krävs mer forskning för att förstå de sekundära 

gränsernas roll.  

 

 

Här vill vi bidra med fler exempel utifrån vår egen tolkning av vad sekundära gränser kan 

innebära. Vi vill utöka kategorin till att handla om gränser av materiell karaktär som inte är 

byggnader och som har olika hårdhet och permeabilitet. Genom det kan vi se flera exempel 

på sekundära gränser. Ett typiskt exempel på en konkret och tydlig sekundär gräns är, som 

Minoura själv nämner, staketet. Det kan bland annat sättas upp för att markera en tomtgräns 

runt ett hus, det kan sluta in en hundrastgård för att hindra hundar från att rymma, och 

under musikkonserter sätts kravallstaket upp framför scenen för att hindra publiken från att 

kunna ta sig upp på scenen. Andra varianter av sekundära gränser kan också vara murar och 

stängsel och tillsammans med staket är de exempel på tydliga barriärer som mer eller 

mindre hindrar obehöriga i från att ta sig in på – eller ut från – ett territorium. Det finns även 

mer permeabla gränser som inte hindrar en att korsa en gräns men som försvårar eller 

komplicerar tillträdet till territoriet. I den kategorin av gränser finns buskage och häckar som 

Minoura exemplifierar med i sin avhandling, men i den kategorin vill vi bidra med 

ytterligare exempel som trappor, upphöjningar och andra gränser som på något sätt kan 

innebära en fysisk barriär.  

 

Minouras resonemang om de sekundära gränserna påminner om vad Malmberg (1986) 

menar är fasta objekt som ska upprätthålla kontrollen genom att signalera en mänsklig 

närvaro även när människan inte är där. Genom att jämföra de givna exemplen på 

sekundära gränser, staket och buskage, går det att se att de kan variera i materialitet. Som 

nämnde tidigare så menar Madanipour (2003) till att utformningen av gränsen är en viktig 

faktor för intrycket och upplevelsen av territoriet. Ett högt metallstaket är en väldigt tydlig 

gräns, och den separerar rummet på ett hårt sätt. Buskaget är jämförelsevis en mjukare gräns 

och kan fysiskt ha en hög permeabilitet. Materialiteten hos sekundära gränser kan alltså 

variera, och olika materialiteter har olika påverkan på hur territoriet utövar kontroll. 

 

Habraken (1998:128–130) nämner även han staketet som territoriell gräns; men också som 

pinnar i marken eller stenar som markörer för rum som har approprieras. Han menar att 

gränserna också kan utvidgas bortom territoriet, som när butiksägare flyttar ut krukväxter 

eller fäller ut markiser utanför sin lokal för att på så sätt skapa en mjukare övergång mellan 

det offentliga och privata. Till skillnad från de primära gränserna, som manifesteras genom 

byggnader, tror vi att de sekundära gränserna kan ta form på många olika sätt och kan vara 

mer eller mindre abstrakta, Malmberg (1986) som tidigare nämnts menar att den främsta 

markeringen för reviret är människan själv och att en gräns bara ersätter oss själva med ett 

objekt som kan representera oss. Människan måste kanske därför själv betraktas som ett 

gränselement som agerar som beskyddare för territoriet. Gränserna blir bara en förlängning 

av människan och att vi själva genom att vara sociala varelser agerar som en materialitet för 

att kontrollera territoriet.  
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Figur 2.12. Buskage, staket, murar och stängsel är alla exempel på sekundära gränser. 

 

 
Sammanfattande diskussion av territorialitet 

 

I det här avsnittet har flera olika teorier om territorialitet presenterats; från revirsbeteendet 

till territorialitet som en verksam kontroll. Det som förenar teorierna är en förklaringsmodell 

där människan skapar gränser för att representera sitt ägandeskap över territoriet, även när 

de inte själva befinner sig på det. Om det här beror på en social konstruktion, som Sack 

(1986) hävdar, eller om det är ett revirbeteende, som Malmberg (1986) argumenterar för, kan 

diskuteras vidare. Vår syn på saken är att territorialiteten är en social och kulturell 

konstruktion som kan vara en följd av biologiska och psykologiska betingelser som är 

revirsbeteendet. Ett revirbeteende kan frammana sig när vi människor känner oss hotade 

utifrån, men samtidigt är territoriet ett politiskt område som kan påverka sociala 

förutsättningar för människor utifrån identitet och kapital. Territoriet är således både en 

primitiv instinkt och en samhällelig social konstruktion.  

 

Den fysiska miljön producerar territorialitet på olika sätt och utformningen av den 

morfologiska formen spelar roll för hur territoriet utövar territorialitet. Ta kvartersstrukturen 

som exempel: hos ett kringbyggt kvarter kan territoriet upprätthållas mer effektivt genom att 

byggnaden sluter om territoriet. Den stängda strukturen skyddar det publika rummet från 

det privata livet, men också tvärtom. Hos en uppbruten kvartersstruktur minskar kontrollen 

då allmänheten får både insyn och tillgång till kvarteret, vilket leder till en minskad känsla 

av kontroll hos de boende och som i förlängningen kan leda till konflikter. För att stärka 

territorialiteten kan de uppbrutna kvartersstrukturerna sätta upp sekundära gränser som 

staket eller buskage för att tydliggöra territoriets omfattning. Vilken materialitet den 

sekundära gränsen har kommer dock också påverka den territoriella kontrollen då gränser 

kan ha olika permeabilitet. Staket kan utöva kontroll nästan lika effektivt som en byggnad, 

men frågan är vad det är i materialiteten som gör att gränserna utövar olika territoriella 
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kontroller. De sekundära gränserna är vagt definierade i teorin, och det finns en möjlighet att 

det finns andra, mer abstrakta, gränselement bortom fysiska inhägnader, som också kan 

utöva en territoriell kontroll. Habraken (1998) nämner som sagt att pinnar i marken och 

marksten kan markera gränser även om de inte fysiskt sett hindrar en överträdelse. Här 

måste hellre en förståelse läras in att markörerna ska tolkas som just gränselement, vilket 

bygger på vissa sociala konventioner. Det lyfter en tanke att det finns en geo- och 

landskapssemiotisk betydelse för gränsen som har en påverkan på dess kontroll över 

territoriet. Vi kommer att diskutera den här relationen mellan territorialiteten och semiotiken 

i kapitel 6. 

 

 

Territorialitet är alltså en social konstruktion som påverkas av ett revirbeteende i 

beetendehandlingens ögonblick. När territoriet hotas så aktiveras en instinkt att försvara det. 

Territorialitet i rummet kan hotas och omformas genom främmande användningar och det 

är när konkurrerande användningar möts som konflikter sker över de territoriella 

rättigheterna. Gränsernas materialitet är i förlängningen territoriet yttersta skydd och har en 

påverkan på kontrollen över det. Vi ser dock gränser som mer än bara fysiska hinder, utan 

också som markörer som representerar ett territoriums tillhörighet. Gränsen är en signal som 

genom olika tecken sänder ut ett territoriellt budskap, och detta är varför vi vill undersöka 

gränsen utifrån ett semiotiskt perspektiv. 

 

 
Kunskapsöversikt 
 
I kunskapsöversikten skrivs om det offentliga och privata rummet som begreppspar och på 
vilka sätt som dem hör samman samt vilka skillnader det finns mellan dem.  
 

Det offentliga och privata rummet  
Det offentliga rummet definieras av NE (2019) som: 
 ”[…] del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten t.ex. gator, passager, gallerior, torg 
och parker”.   
 
Benn och Gaus (1986) citeras i både Akkar (2005:3) och Madanipour (2003: 98) som menar till 
att det offentliga och privata rummet kan definieras utifrån tre kriterier; tillgänglighet, 
aktörer samt intresse. Det vill säga vilken tillgänglighet platsen har, vilka aktörer som 
kontrollerar platsen samt vilket intresse kontrollfunktionen tjänar.  Akkar (2005:3) menar till 
att det publika rummet enligt de tre kriterierna är ett rum som alla människor har tillgång 
till, och där aktiviteterna samt informationen är fri för alla som rör sig i rummet. Rummet 
kontrolleras av offentliga aktörer och som har som intresse att tjäna allmänhetens bästa, det 
vill säga att rummet är kontrollerat och godtar alla människor i samhället. Det här är dock en 
idealbild av det offentliga rummet då staden inte är uppbyggd av rum som är absolut 
publika eller privata, utan rummen har hellre olika grader av offentlighet eller privathet.  
 
Det privata definieras ofta utifrån meningen av det offentliga (Madanipour 2003: 34). Det här 
kanske vi se som exempel på i NE (2019) som definierar privat enligt: 
 […] enskild; ofta motsats till offentlig, statlig eller kommunal. 
 

Den privata sfären är den delen av livet som kontrolleras av den egna individen, utanför det 
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publikas inblick och vetskap men även utanför officiell eller statlig kontroll. Det privata 
rummet är därför det som kontrolleras av enskilda individer för den individens exklusiva 
användningar utanför det publikas inblick. Det privataa rummets funktion är att den privata 
sfären verkar i det rummet (Madanipour 2003: 35). Men precis som Akkar menade tidigare 
så är även det här en idealbild av det privata rummet, och att förhållandet mellan offentligt 
och privat inte är en dikotomi, så finns det även offentliga utrymmen som den privata sfären 
kan verka i. Madanipour (2003:35) exemplifierar i sin text i parker eller bibliotek som platser 
där det privata livet levs på en publik plats. Där utspelar sig privata delar av livet ute i det 
offentliga rummet.  
 

Privatisering av det offentliga rummet  
En annan diskussion som ofta förs när vi talar om relationen mellan det offentliga och 
privata är privatiserande av det offentliga rummet, det vill säga att kommersiella krafter 
privatiserar det offentliga rummet, där ett exempel är t.ex. gallerior eller köpcentrum.  I det 
här fallet definieras privatiseringen av det offentliga rummet genom att kommersiella 
privata aktörer dikterar villkoren genom tidsbegränsningar och genom avhysande av vad de 
anser är olämpliga människor för deras kommersiella syften. Här begränsar det vill säga 
tillgången till vissa tider och att privata intressen kan avhysa oönskade aktörer. En galleria 
blir därför ett offentligt rum men med restriktioner och begränsningar som privata intressen 
sätter villkoren för. Ett annat exempel av en privatisering av det offentliga rummet är ”gated 
communities” där hela områden stängs av med staket, och därmed även gatorna och torgen 
inne i området, och bara de som är behöriga har tillträde till området (Mitchell 2017:505).  
Det offentliga rummet utmanas hela tiden av de privata intressena, som vi tidigare skrev så 
skrev Habraken (1998: 130) om butiksägaren som flyttar ut krukväxter eller fäller ut markiser 
för att skapa en övergång mellan det privata och det offentliga. Det är alltså inte bara i en 
stor skala som en privatisering av det offentliga sker, utan det sker även i det lilla med 
utflyttade uteserveringar eller varor från butiksägaren ut i det offentliga rummet. Frågan om 
privatiseringen av det offentliga rummet ligger egentligen tvärtemot det som ligger som 
bakgrund till den här avhandlingen; det offentliga rummet hotas av privata kommersiella 
intressen, eller det privata rummet hotas av allmänhetens tillgång. Vi ser även vi att det finns 
en problembild åt båda hållen, som Madanipour (2003:52) skriver att samtidigt som det 
offentliga rummet måste skyddas från privata intressen så måste på samma sätt det privata 
rummet skyddas från allmänhetens tillgång. Det offentliga och privata bör dock inte ses som 
en dikotomi, men en upplösning av de två rummen bör inte heller vara ett mål.  
 

Appropriering av rummet  
Appropriering menar till hur processen av en annektering av rummet sker genom 
människan. Begreppet appropriering diskuteras i det här avsnittet utifrån De Certeau två 
begreppspar – Strategi och Taktiker som är två olika typer av approprieringsprocesser och två 
olika sätt att utöva makt över rummet.  Strategi är en beräknad aktion uppifrån medan 
taktiker som sker underifrån är en mer tillfällig process (De Certeau, 1984).  
 
Strategi kan förklaras av att den sker genom en beräknad aktion av olika maktrelationer och 
deras vilja att isolera och förstelna rummet. En förutsättning för att en dylik process ska ske 
är att platsen måste definieras som sin egen, genom ägandeskapet, samt att relationerna mot 
ett yttre hot kan hanteras. De Certeau menar genom att definiera platsen som sin egen kan 
platsen samt makten välja att distansera sig fysiskt från den omgivning som omgiver 
rummet och på så sätt kan det yttre hotet hanteras. En dylik appropriering av rummet när 
det separeras från omgivningen leder till viktiga följdeffekter för rummets egenskaper och 
utveckling. De Certeau listar upp tre följdeffekter som konstituerar makten över rummet; 
rummet över tid, genom det visuella samt kunskapen och historien om platsen (De Certeau, 
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1984:35–36). Taktiker sker däremot från en process som kommer underifrån, där rummet 
approprieras av människor som inte äger det. Det handlar däremot inte om att ta över 
ägandeskapet över rummet, utan det är en process som sker inom ett fientligt territorium och 
som är dömd att upplösas efter tid eftersom den saknar den kraft att behålla approprieringen 
inom territoriet. Den taktiska approprieringens bestående beror till stora delar hur stor makt 
den strategiska approprieringen innehar. Om den strategiska approprieringens makt är stor 
har den taktiska approprieringen mindre chans att överleva, men om den strategiska 
approprieringen är svag kan den strategiska approprieringen övergå till en taktisk 
appropriering (De Certeau, 1983:37). Lina Olsson (2008:91–92) jämför i hennes avhandling 
mellan Lefevbre’s och De Certeau’s syn om appropriering och menar på att det fattas delar i 
De Certeau’s begreppspar strategisk-taktisk. De två begreppen i De Certeau’s blir till 
ytterligheter och att det saknas förklaringar på överskridande exempel i De Certeau’s 
exempel av den strategiska- och taktiska approprieringen. En skillnad mellan Lefevbre och 
De Certeau, menar Olsson, är att de har olika synsätt på hur en handling styr handlingens 
resultat, där De Certeau inte tar hänsyn till om hur handlingen styr handlingens resultat 
medan Lefevbre (i Olsson 2008: 92) inte skiljer på handlingen och handlingens resultat. 
Olsson (2008: 92) skapar sedan en egen förklaringsmodell med begreppsparet strategi-
taktiskt som innehåller Lefevbre’s syn på handling och handlingens resultat. Den taktiska 
approprieringen kan då avse rumsligheter som har en större stabilitet i jämförelse med De 
Certeau’s taktiker, vilka försvinner i det omedelbara, men som saknar en förmåga att skapa 
ett stabilt fotfäste i ett socialt rum. Den strategiska approprieringen menar Olsson har en högre 
del av beständighet än den taktiska approprieringen. Mattias Kärrholm (2004: 87) har samma 
kritik som Olsson, han menar att De Certeau’s har begränsat begreppens relationella 
potential, genom att begränsa det strategiska begreppet till att bara fokusera på den yttersta 
makten och inte behandlar t.ex. olika subkulturella gruppers försök till att upprätta mer 
stabila maktutövningar. Minoura (2016: 94–95, 105) beskriver appropriering utifrån De 
Certeau’s begreppspar som praktiker som reflekterar rätten till att ockupera, använda eller 
ändra ett rum. De här praktikerna kan urskiljas i rummet genom människors återkommande 
användning eller artefakter som lämnas kvar i rummet. Minoura tolkar den här typ av 
approprieringen till De Certeau’s taktiker, som taktiker för användning. Strategi tolkar hon till 
att vara programmeringen av rummet i en top-down process från samhället, det vill säga 
planerare, arkitekten och byggherrarna. Appropriationen blir ett uttryck för att se på vilket 
sett som människor använder och omformar det offentliga och det privata rummet. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 
I det teoretiska ramverket presenteras den teoretiska inriktningen för arbetet och ger 

definitioner på de begrepp som används under observationerna, analysen och diskussionen. 

Utgångspunkten är att gränser fungerar som semiotiska teckensystem som både signalerar 

territorium och utövar kontroll över dem.   

 

Nedan följer de teoretiska begrepp som vi kommer tillämpa under observationerna, 

analysen och diskussionen. 

 

Gränser 
Ramverket för gränser kommer att diskuteras utifrån Minouras (2016: 137, 254–255) 

indelning i primära och sekundära gränser. Dessa ger en god grund för att analysera och 

diskutera hur territorier kan markeras, men möjliggör även för ett utvecklande av begreppen 

genom våra semiotiska analyser. 

 

Primära gränser 

Primära gränser är gränser som består av byggnadsvolymer och som i olika utsträckning kan 

hägna in ett territorium. Byggnadens funktion kan variera och handla om ett privat 

bostadshus, ett flerbostadshus, ett kontor, ett garage, ett förråd etc. Byggnadens inre 

funktion är inte avgörande för dess roll som gräns utan det handlar hellre om i vilken mån 

dess morfologi ramar in det tillhörande territoriet. Byggnadens funktion kan dock ha en 

påverkan på den semiotiska inläsningen, vilket kommer att diskuteras senare i analysen. 

 

Sekundära gränser 

Sekundära gränser är även de gränser som i mer eller mindre omfattning kan hägna in ett 

territorium, men som inte är byggnadsvolymer. Minoura (2016: 137) reducerar ner begreppet 

till att handla om staket och buskage, men förklarar själv att ytterligare studier krävs för att 

förstå sig på den sekundära gränsens roll. Därför vill vi utöka kategorin till att handla om 

alla fysiska gränser som kan markera en övergång mellan två olika territorier, och som mer 

eller mindre utgör hinder. Genom det kan även strukturer som murar, stängsel, trappor, 

nivåskillnader och andra strukturer som på något sätt kan försvåra för tillgängligheten 

räknas in under de sekundära gränserna. De sekundära gränserna kan vara av olika 

permeabilitet, det vill säga olika genomträngliga. Till exempel kan ett buskage markera en 

gräns, men det är relativt lätt att ta sig genom jämfört med ett högt staket. På samma sätt kan 

sekundära gränser ge olika mycket insyn. Ett stängsel kan ge full insyn över vad som finns 

på andra sidan, men en mur kan dölja territoriet helt. 

 

 

Semiotik 
 

Geosemiotik 

Geosemiotiken behandlar tecknens betydelse när de placeras in i ett fysiskt sammanhang. 

Det är en kommunikationsprocess mellan två parter där en tydlig avsändare har kodat ett 

budskap för den fysiska miljön som en eller flera mottagare är ämnade att tolka. 
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Geosemiotiska budskap kan använda olika konfigurationer av ikoniska, symboliska och 

indexikala tecken, men oavsett kombination har geosemiotiken alltid en indexikal dimension 

i form av den geografiska plats den hänvisar till. 

 

Landskapssemiotik 

Landskapssemiotiken handlar om att uppfatta tecken och betydelser i den byggda miljön, 

även om det inte finns ett medvetet budskap som någon har ämnat att föra fram. Det handlar 

om att se och förstå sin materiella omvärld, och att identifiera övergångar mellan olika 

landskap. Det finns ingen extern avsändare i landskapssemiotiken, utan det är mottagaren 

själv som autokommunikativt identifierar innebörder i den materiella omvärlden. 

Landskapssemiotiken kan därför nästan uteslutande ses som indexikal då betraktarens 

tolkningar alltid kommer att utgå ifrån vilka betydelser den kan associera den fysiska miljön 

till, vilken till stor del präglas av dess egna erfarenheter, kulturella härkomst och andra 

personliga faktorer. 

 

Ikoniska tecken 

Ikoniska tecken är semiotiska tecken som mer eller mindre föreställer de verkliga ting de 

representerar. Både ett foto på en cykel och en ritad bild på en cykel är båda efterliknelser 

som betraktaren kan associera till just betydelsen cykel. Ikoniska tecken kommer att 

förekomma i observationerna och analyserna, men de spelar inte en lika stor roll för gränser 

som semiotiska element som de symboliska och indexikala tecknen. 

 

Symboliska tecken 

Symboliska tecken är tecken där det inte finns en given koppling mellan dess skepnad och 

budskapet det syftar på. Istället är symboliska tecken av en kulturell art vars betydelser 

måste läras in. Exempel på symboliska tecken är bokstäver, där det inte finns en direkt 

koppling mellan bokstavens symbol och den uttalade formen av den bokstaven. Symboler 

skapas inom kulturer, och mottagaren behöver därför en förståelse för kulturen för att kunna 

förstå symbolen.  

 

Indexikala tecken 

Indexikala tecken har en hänvisande karaktär där tecknet kan associeras till ett särskilt 

fenomen. Till exempel, en pil som pekar åt vänster är ett indexikalt tecken som kan 

associeras till en rörelse åt riktningen vänster. Indexikala tecken är på så sätt mer 

kontextuella och bygger mer på betraktarens erfarenheter som den kan referera särskilda 

innebörder till. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
 

Den kvalitativa forskningen grundar sig i tre principer; en induktiv syn på relationen mellan 

teori och praktik, en kunskapsteoretisk ståndpunkt som lägger tyngd på förståelsen av den 

sociala verkligheten samt en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper är 

resultatet av ett samspel mellan individer. Däremot finns det enligt Bryman (2011:340–344) 

kritik mot att kvalitativ forskning skulle utgöra en generell syn på forskning och att de 

varierande tillvägagångssätten och de skiftande metodvalen, både mellan och i 

undersökningarna, ger en alldeles för stor bredd för att vara en egen kategori av forskning. 

Kvalitativ forskning brukar sammanfattas som ett synsätt där teori och kategorisering väljs 

ut genom insamling och analys av data.  

 

Den här undersökningen började med en generell frågeställning om territorialitet och har 

efterhand, genom datainsamling och analys, smalnats av i omgångar till att innefatta temat 

om tolkandet av gränser som fokus för arbetet. Den här processen har haft många 

vändningar utifrån de observationer som har gjorts. Arbetet har utvecklats efter varje 

observation och nya förståelser har uppnåtts efter varje moment. Det har även lett till att 

observationerna har utformats efter nya förståelser som har tillkommit från föregående 

observationer. Formen på observationerna var från början inplanerade, men utförandet samt 

syftet med dem har kommit att komma i efterhand. Det här är en process som kan liknas den 

som Bryman tar upp som exempel på kvalitativ forskning. Processen går sålunda till att 

genom den generella frågeställningen väljs en eller flera platser ut för att samla in data som 

sedan tolkas och som genererar begrepp eller teorier. Genom teorierna och begreppen kan 

nya specificerade frågeställningar framkomma och nya data genereras och tolkas (Bryman, 

2011: 346–347). Vår undersökning är kvalitativ till sin natur och vi positionerar oss i det 

kvalitativa fältet genom de teoretiska begreppen semiotik och vår syn på forskningen om 

territorialitet är att det är sociala processer som formar territoriet och att vi kan undersöka 

territoriets gränser utifrån sin kontext.  

 

Urval av exempelfall 

Inom den kvalitativa forskningen finns det olika sätt att välja exempelfall, det vanligaste är 

att använda målstyrda urval där enheter väljs ut efter frågeställning. Tillämpas en 

flermetodsstudie med kvantitativa och kvalitativa metoder kan resultaten från en första 

kvantitativ undersökning över ett randomiserat urval ligga till grund för det målstyrda 

urvalet (Bryman, 2011: 350). I början av arbetet valdes 20 kvarter ut inom Göteborg genom 

kartsökningar; de valdes på ett icke-strukturerat sätt med kriterierna att de skulle ha en 

geografisk spridning över staden och att byggnadstypen var uppbrutna kvartersstrukturer. 

En förstudie gjordes på plats hos de 20 kvarteren för att se vilka vi skulle gå vidare med för 

undersökningen. Från den förstudien valdes fem kvarter ut, dels för att vårt fokus hade 

ändrats i undersökningen men dels även för att kunna fördjupa oss mer i ett antal mindre 

fall.  

 

De fem kvarteren valdes ut baserat på deras morfologiska karaktärer, vilka sekundära 

gränser som fanns och hur utformning av gränserna såg ut.  De fem kvarteren reducerades i 

sin tur ner till tre fall som kunde representera tre olika stadsbyggnadsepoker: sent 1800-tal, 

miljonprogrammet och den samtida stadsbyggnaden. Vi insåg snart att det fanns fler 

gemensamma nämnare hos de två sistnämnda som vore mer givande att diskutera, och 
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därför reducerades antalet kvarter en sista gång till endast två. De gemensamma nämnarna 

hos de två slutliga exempelfallen var följande: 

 

1. De är båda uppbrutna kvartersstrukturer 

2. Bostadsgården består av en fastighet 

3. Båda kvarteren har upplåtelseformen bostadsrätter 

4. Bostadsrättsföreningarna har i efterhand satt upp staket runt sina innergårdar 

5. Det förekommer ytterligare gränser i form av skyltar 

 

I de fem listade punkterna väcktes intresset kring gränsdragningar och vilket förhållande 

som fanns mellan gränsen och territorialiteten hos en bostadsgård. Skyltarna hos de två 

kvarteren har en förstärkande effekt på gränsen och något som uppfattades som extra tydligt 

i jämförelse med de andra bostadsgårdarna och något som vi ville undersöka vidare. 

Fastighetsindelningen över området utgjorde en tydlig gräns över omfattningen av 

bostadsgården, det juridiska området, och vi ville undersöka vidare hur kopplingen mellan 

fastighetsgränserna och de juridiska gränserna såg ut. I de två fallen fanns även några 

viktiga skillnader, främst i den fysiska formen. Skillnaderna mellan kvarteren består i:  

 

1. Bostadsgårdens utformning  

2. Bebyggelsetyper 

3. Täthet av bebyggelse  

4. Utformningen av det privata och offentliga rummet 

5. Stilideal  

6. I vilken omfattning staketen hägnar in innergårdarna 

 

Skillnaderna mellan de två exemplen tillsammans med den gemensamma problematiken 

gjorde det intressant att studera hur territorialitet tar sig uttryck hos två skilda 

stadsbyggnadsideal, samt att en jämförande analys kan göras mellan 

stadsbyggnadsformerna. Ett målstyrt urval väljs ut på ett strategiskt sätt som är relevant för 

hur forskningsfrågorna är ställda och exempelfallen bör skilja sig åt i karaktär för att få fram 

en variation i urvalet (Bryman 2011: 392). Fallen har således kännetecknande likheter som 

knyter samman dem, men också skillnader som samtidigt ger en representation för två olika 

stadsmiljöer.  

 

 

Kvalitativ undersökning med kvantitativa metoder  
Benämningen flermetodsforskning menar till studier som kombinerar kvantitativa och 

kvalitativa metoder inom samma undersökning på ett integrerat sätt. Det finns visserligen 

kritik mot flermetodsforskning, från t.ex. Smith & Heshusius (1986 i Bryman 2011: 555–556), i 

att de olika kunskapsteoretiska utgångspunkterna i kvalitativ och kvantitativ forskning och 

dess metoder är oförenliga mellan varandra. Där menar Bryman (2011: 555–556) att en 

kombination av metoderna inte behöver betyda att det handlar om en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ forskning utan även kan vara en integration på en ytlig nivå som 

ligger inom ett enda paradigm. I vår undersökning används strukturerade observationer och 

en autoetnografisk observation. De strukturerade observationerna används för att observera 

den fysiska miljön på platsen i form av gränser, semiotiska tecken, användning och 

materialitet på bostadsgårdarna. Däremot har de strukturerade observationerna kvalitativa 
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inslag då vi under undersökningen har fått komplettera och utöka kategorier under själva 

observationerna och vi har även noterat saker som sker utanför själva observationsramen 

som har plockats upp.  

 

I den autoetnografiska observationen observeras det mänskliga tolkandet av miljön kopplat 

till de geosemiotiska och landskapssemiotiska tecknens konnotationer och indexikalitet. Med 

flermetodsforskningen kan vi observera den faktiska fysiska miljön och hur den samspelar 

med människan som social varelse, hur den fysiska miljön påverkar oss som sociala varelser 

och hur vi konstruerar den fysiska miljön.  

 

Undersökningen har en kvalitativ ansats med kompletterande kvantitativa metoder för att 

förenkla processen och ge en större helhet till undersökningen. Det finns flera varierande 

angreppssätt i flermetodsforskningen, och den som har identifierats som ligger närmast vår 

undersökning är “fullständighet” som följaktligen syftar till att få fram en mer heltäckande 

redogörelse för det området som studerats (Bryman 2011: 564). Då vi undersöker gränser 

med semiotiska ögon så skulle två separata undersökningar ge ett annorlunda resultat. Där 

enbart miljön och semiotiska tecken synliggöras som utslag i en tabell i den kvantitativa 

undersökningen och relation med den fysiska miljön skulle gå förlorad i enbart en 

autoetnografisk undersökning. Båda undersökningarna tillsammans ger en fullständigare 

bild hur gränsen kan kopplas tillsammans med tolkningen av semiotiska tecken.  

 

I undersökningen har även kompletterande undersökningar gjorts för att få en bakgrund 

kring varför staketen i respektive kvarter har satts upp och vilka reaktioner som har väckts 

kring uppsättningen av stängslet. För att ta reda på detta har två intervjuer utförts med 

boende från de två kvarteren samt en dokumentstudie där artiklar, detaljplaner samt 

bostadsrättsföreningarnas hemsida har använts för att förstå varför stängslet har satts upp.  

 

Argument för metodval 

De två ansatserna har väldigt olika kvaliteter och har ursprung från skilda epistemologiska 

synsätt. Undersökningen är dock inte uppdelad att se gränserna från två skilda 

epistemologiska synsätt; utan det är metodernas verktygslåda som har underlättat 

insamlingen av data och anledningen till att metoderna har valts. Genom metodvalen har en 

större helhet kunnat skapas genom observationerna av den fysiska världen kopplat till den 

mentala inre upplevelsen av den fysiska världen. Vi menar därför att det finns en fysisk 

värld som är mätbar, men att vi inte alltid vet när tolkandet av den fysiska världen sker och 

hur den tolkningen motiverar de val vi gör när vi interagerar med den fysiska världen. De 

strukturerade observationerna blir därför en metod för att mäta den fysiska världen, och den 

autoetnografiska observationen ett sett att undersöka att se hur den fysiska världen tolkas 

samt hur vi påverkas av den fysiska världen när vi interagerar med den. Vikten av 

undersökningen och analysen finns dock i den kvalitativa aspekten, och det är inte en 

kvantitativ analys som förs utan resultatet från metoderna analyseras från en kvalitativ 

epistemologi.  

 

 

Observationer 
Observationer bygger på ögats direkta observation av verkligheten. Den delas upp i två 

ansatser: kvantitativa strukturerade observationer och kvalitativa deltagande observationer. 
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Observation som metod kännetecknas gemensamt i de sammanfattande punkterna: direkt 

observation, fältarbete, naturliga miljöer och frågan om perception.  En observation ses 

direkt av forskaren och betyder att den måste ske i verkliga situationer, så kallat fältarbete. 

Poängen med fältarbetet och observationer är att observera saker som sker även om 

observationen inte äger rum, så kallade naturliga miljöer.  

 

Ansatserna erkänner även att observations-processen är ytterst känsliga för forskarens egna 

tidigare erfarenheter och den perception som forskaren själv kan färga observationen med. 

(Denscombe, 1998: 272). De två olika ansatserna hanterar den perception som forskaren 

observerar ifrån på två olika sätt. De kommer vi gå igenom i de två avsnitten som följer.  

 

Strukturerade observationer  

De strukturerade observationerna sker utefter ett schema som ska minimera variationerna i 

den individuella perceptionen. Observationsschemat innehåller en lista med punkter i form 

av en checklista och under observationerna håller forskaren uppsikt över de uppsatta 

kategorierna och checkar av registreringarna som noteras. Observationsschemat möjliggör 

att registrera de saker som observeras på ett systematiskt och grundligt sätt samt att vara 

uppmärksam på korresponderande data som dyker upp i undersökningen (Bryman 2011: 

275).  

 

I vårt fall är det främst systematiken av registreringar i metoden för att kunna registrera var 

och hur den fysiska miljön ser ut och hur människor rör sig över platsen. Schemat för 

observationen är därför ett viktigt steg i undersökningen för att på ett systematiskt vis kunna 

registrera miljön och användandet. En strukturerad observation behöver ett tydligt fokus 

över vad som ska observeras och om det är en speciell del av miljön som ska observeras. 

Andra viktiga aspekter är att kategorierna måste vara uteslutande från varandra och 

uttömmande och att registreringarna ska vara lätta att utföra under observation (Bryman, 

2011: 269). De strukturerade observationen kommer i undersökningen fungera som en 

kartläggning av de territoriella gränserna som sätts upp i olika kategorier som visas i nästa 

avsnitt, tillvägagångssätt.  Observationerna har också förts i undersökande syfte där vi inte 

bara har haft fokus på dem tabellerna vi har tagit fram, utan vi hade bestämt att lägga till 

kategorier i tabellerna, och vara öppna inför vad vi såg på platsen.  Det gäller framförallt i 

den första observationen där vi inte hade några riktiga förväntningar på vad vi skulle 

observera eller om det ens fanns något att observera.  

 

Autoetnografisk studie 

Den deltagande observationen syftar till att få insikter som bara kan införskaffas genom att 

erfara upplevelser eller fenomen inifrån där ingenting av upplevelsen blir undangömt. Det 

görs även möjligt för forskaren att lägga större vikt vid djup i materialet i form av detaljer, 

subtiliteter och de inbördes förhållandena i den sociala värld som undersöks. Under-

sökningarnas betoning ligger på en holistisk förståelse och undersöks i förhållande till hela 

händelsen, kulturen eller fenomenet i stort samt i den kontext där fenomenet i 

undersökningen verkar (Denscombe, 2009: 283).  

I vår undersökning är det den territoriella gränsen som en social konstruktion som 

undersöks och hur vi som utomstående förstår och tolkar de gränsliga element som finns i 

rummet. Genom att själva delta och förstå den konnotationer som gränserna avger kan en 
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förståelse uppnås för hur materialiteten och påverkar oss och i större utsträckning visa på 

tolkningen i ett större kulturellt och socialt sammanhang.  

 

Undersökningen görs således utefter en deltagande metod utifrån oss själva, en auto-

etnografisk observation. Det kan kopplas till och motiveras med den teoretiska inriktningen i 

arbetet, geosemiotik och landskapssemiotik, som handlar om inre betydelser hos tecken och 

hur vi uppfattar gränser i den fysiska världen genom våra egna erfarenheter. Det auto-

etnografiska fältet innehåller flera olika stränder med varierande syn på utförande av 

undersökningarna; från rena berättelser till en mer subjektiv inre upplevelse. Den som vi 

fokuserar på kommer från Cheewon Chang (2008: 45–46, 49) som definierar autoetnografi 

som en kombination av kulturell analys och tolkning med narrativa detaljer. Genom den 

autoetnografiska undersökningen kan betydelsen av ens egna kulturella bakgrund för 

tolkandet av gränser bli synlig.  

 

Det är främst våra egna tolkningar som är intressanta för att kunna göra djupare analyser om 

territorialitet och gränser som materiella och sociala fenomen. Arkitektur är i sig en subjektiv 

upplevelse och därför kan en autoetnografisk undersökning driva diskussionen om spatiala 

och materiella karaktärer. Subjektiviteten bör dock inte reduceras till att vara ett personligt 

tyckande eller etablera en sanning (Körner, 2016: 31). Den autoetnografiska studien blir 

därför en metod för att uppleva gränsliga fenomen genom vårt tolkande av gränsen som 

fysiska element och som markörer. Det teoretiska ramverket sätter därför ramarna i 

autoetnografin och genom autoetnografin kan vi bearbeta den inre tolkningen av gränserna.  

För att fånga våra upplevelser för vi fältanteckningar där det finns vissa principer att hålla 

sig efter. Det första är att skriva ner sina intryck så snabbt som möjligt när något intressant 

sker, samt att skriva mer fullständiga detaljerade noteringar så snart som möjligt efter 

observationen. Anteckningarna ska vara levande så att känslan kan bevaras och vara utförlig 

nog när de renskrivs.  

 

Visuella medium är också goda medel för att fånga vissa kvaliteter, där foton och kartor kan 

användas för att fota och teckna ner delar av upplevelserna. (Bryman, 2011: 396–397). 

Anteckningarna under vandringen skrevs ner vid olika tillfällen under vandringen. För oss 

båda gjordes en sammanvägning mellan att gå och anteckna öppet mot att stanna vid olika 

tillfällen för att ta anteckningar för att behålla en naturlighet i vandringen och smälta in i 

omgivningen. Bilderna togs i kompletterande syfte för att hjälpa till vid kartläggningen och 

för att försöka fånga känslan vi fick av gränselementet. Den autoetnografiska vandringen är 

därför inte heller uppstrukturerade med bestämda regler. Vid vandringens lut antecknade vi 

ner texter utifrån de anteckningar som togs under vandringen.  Texterna har sedan 

processats en gång till för att få ut kärnan ur det skrivna materialet och skrevs utifrån 

egenvalda punkter på en karta för att bättre kunna visualisera och knyta känslorna till den 

plats där den upplevdes.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Observationerna har skett under tre separata tillfällen under våren 2019 i Göteborg och det 

framtagna kartmaterialet utifrån observationerna presenteras i resultatdelen.  
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Observation 1 - Gränsers materialitet  

• Strukturerad observation  

• 14 februari - 16 februari 

• Vad finns det för gränser och vilken typ av materialitet innehåller dem? 

 

Observation 2 - Tolkning av gränser  

• Autoetnografisk observation  

• 11 Mars - 13 mars  

• Vad utstrålar gränsens materialitet för konnotationer och hur tolkar vi gränser i 

relation till territorialiteten?  

 

Observation 3 - Användandet som gräns. 

• Strukturerad observation 

• 21–23 april 

• Hur används territoriet och vilken typ av effekter får användandet av territoriet för 

påverkan på gränsen och territorialiteten?  

 

 

Platsstudie 1: Den sekundära gränsens materialitet  

 
Den första observationen utfördes mellan den 14–16 februari i Göteborg. Studien var en del 

av en förstudie för att undersöka gränsernas materialitet och hur de var utformade. 

Sammanlagt observerades och kartlades 20 bostadsgårdar som i efterhand sållades ner till 

två gårdar som ansågs vara bäst lämpliga för fortsatta studier. Den strukturerade 

observationen genomfördes i två delar där den första delen av observationen bestod av att 

undersöka vilka sekundära gränser som fanns vid territoriets gräns, vilket material de bestod 

i och var de olika kategorierna var belägna i rummet.  

 

Observationens mål vara att observera vad gränsen bestod av. Genom forskningsöversikten 

och det teoretiska ramverket gjordes en förteckning över vad vi upplevde kunde utgöra 

sekundära gränserna. Under observationen valde vi att hålla förteckningen öppen utifall nya 

gränselement skulle upptäckas. Observationen genomfördes med stöd av förteckningen av 

gränser samt kartmaterial som innehöll byggnadskroppar samt fastighetsgränsen som 

användes som den definierade gränsen för territoriet. I den första studien kartlades de 

sekundära gränserna vid territoriets gräns, det vill säga fastighetsgränsen. 

 

Sekundär gräns 

 

1. Grönska 

2. Staket 

3. Mur 

4. Upphöjning 

5. Trappa 

6. Skylt 

7. Grind 

8. Vall 

9. Plank 
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10. Stolpe 

11. Ingen materialitet 

12. Byggnader 

13. Etc. 

 

 

Platsstudie 2: Tolkning av gränser och territorialitet 

 
Den autoetnografiska undersökningen utfördes mellan den 14–16 mars i Kviberg respektive 

Kvillebäcken. Sammanlagt utfördes fyra vandringar, två hos varje exempelfall. 

Vandringarna skedde individuellt. Vi hade innan vandringen bestämt en startpunkt som låg 

på nära avstånd till kvarteret. Vi gick åt separata håll och fick välja själv vilka vägar vi ville 

ta för att närma oss målpunkten.  

 

Då de två territorierna skiljde sig åt både i utformning, materialitet i gränserna samt i den 

omgivande kontexten ansåg vi att vi inte kunde ha ett för strikt ramverk för hur 

vandringsrutten skulle se ut. Vandringsvägen påverkades snarare av kvarterens omgivande 

kontext eftersom territorialiteten och tolkningen av gränsen formas utifrån kontexten. Vi 

ville därför ha en lösare ram på hur vandringen skulle gå till för att inte hindras att 

improvisera utefter exempelfallens kontextuella förutsättningar.  

 

Målet med undersökningen var att undersöka den fysiska miljön för att tolka hur gränsens 

utformning tar sig uttryck och vilka konnotationer som uppstår, vilka typer av konsekvenser 

får konnotationerna på upplevelsen av territorialiteten samt hur relationen mellan gränsens 

materialitet, territorialitet och den fysiska kontexten upplevs och tolkas. Inför vandringen 

hade ett par vägledande frågor förberetts utifrån det teoretiska ramverket och de 

funderingar som hade uppkommit efter den första observationen. Frågorna fungerade som 

riktmärken som skulle få igång våra tankar, men de användes inte under själva vandringen 

för att vi inte skulle blir för distraherade av att försöka besvara dem under tiden. Frågorna 

var följande: 

 

Semiotiska faktorer  

- Avger olika gränser olika konnotationer?  

- Vad spelar materialiteten för roll i hur vi tolkar en gräns? Avger den olika 

konnotationer?  

- Vilka symboliska och ikoniska tecken kan vi se? 

- Hur samspelar de geosemiotiska tecknen (symboliska el. ikoniska) med den övriga 

miljön?  

- Förstår vi rummet som de geosemiotiska tecknen syftar på? 

- Kan det uppfattas gränser utan tydliga tecken? Vad avger gränserna för indexikalitet 

sådana fall? 

- Vilka landskapssemiotiska konnotationer får vi?  

 

Relationen mellan territorialitet, gränsen och det kontextuella  

- Utifrån konnotationerna, hur är känslan inne i territoriet?  

- Hur känns det att korsa gränser som vi utomstående inte får korsa?  

- Är det någon skillnad på att gå in i ett territorium som det är att gå ut från ett?  
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- Hur lätt känns det att ta sig in i ett territorium? 

- När och hur märker man att man korsar en gräns?  

- Om vi kan gå in på en bostadsgård, kan vi då se nästa passage ut? 

- Påverkar andra människor vårt beteende när vi rör oss i territoriet?  

- Vilken permeabilitet har olika gränser?  

 

Vandringen skedde individuellt, där en gemensam start- och målpunkt hade bestämts på 

förhand. Startpunkten låg några hundra meter från territorierna och målpunkten inne i 

själva territoriet där vi skulle mötas upp när vi kände oss klara. Vid starten gick vi åt 

separata håll och sedan var det individuellt hur vandringen skulle se ut och vad man ville se. 

Utformningen på dokumentationen var också individuell där fältanteckningar var den 

främsta dokumentationen, med kompletterande fotografier och kartanteckningar. Totalt 

gjordes fyra vandringar, två individuella vandringar i varje territorium.  

 

 

Platsstudie 3: Användandet som gräns 

 
Den tredje observationen utfördes i Göteborg mellan den 22–23 april i Kviberg respektive 

Kvillebäcken. Den avslutande observationen bestod i en strukturerad observation för att ta 

reda på hur territoriet används av människor. Observationen delades upp i tre moment för 

att dels ta reda på hur många som rör sig över gränsen till territoriet, dels om det finns en 

skillnad mellan olika entréer in till samma territorium, vilka användningar som utövades i 

själva territoriet samt vilka spår av användningar vi kunde identifiera i territoriet. De två 

första observationerna utfördes på en helgdag, i Kvillebäcken på förmiddagen och i Kviberg 

på eftermiddagen. Helgdagen minskar påverkanseffekter på tiden, men tiderna har 

fortfarande en påverkan på observationernas resultat p.g.a. värmen, solens position och vilka 

aktiviteter som utförs på förmiddagen respektive eftermiddagen. Den tredje delen utfördes 

dagen efter på förmiddagen på en vardag.  

 

I den första observationen “Rörelse” registreras rörelse ut och in från gående och cyklister 

vid olika entréer in till territoriet. I respektive territorium utförs observationen över 

ingångarna samtidigt under en tidsåtgång på 60 minuter. Vid passage in eller ut registreras 

ett streck i tabellen i respektive kolumn, se tabell 3.1. Sammanlagt observerades fem entréer; 

två stycken i Kvillebäcken och tre stycken i Kviberg.  

 

Rörelse ingångar 

- In 

- Ut 

 

I den andra observationen registreras den faktiska användningen av territoriet, vilka 

aktiviteter som pågår i territoriet och var i territoriet aktiviteten äger rum. Registreringen av 

aktiviteten sker i både tabellform och på karta. Innan observationen har vi förberett ett antal 

exempel på kategorier som kan ske i rummet men vi lämnar utrymme att registrera fler 

aktiviteter vi inte har kategoriserat. Tabellen blir därför flexibel genom att vi kan komplettera 

med aktiviteter som vi inte har tänkt på innan observationen. Aktiviteten registreras både 

efter hur många av dem vi kan se och var på platsen vi kan se dem. Observationen utförs 

under 60 minuter med uppsikt över territoriet. I Kviberg är vi tvungna att dela upp 
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observationen i tre separata observationer för att täcka bostadsgården. Observationerna kan 

därför inte utföras under samma tidpunkt, och det kan påverka resultatet som har nås i 

observationen. Nedan följer listan på möjliga användningar vi kan se hos kvarteren. 

 

Användning 

1. Lek 

2. Sitta 

3. Grilla 

4. Bangolf 

5. Schack 

6. Möte 

7. Gående 

8. Samtal 

9. Etc. 

 

I den tredje delen av observationen registrerades spår av användningen över rummet från 

människor. Innan observationen, som i den tidigare tabellen, hade vi tagit fram kategorier 

för spår av användning och sedan lämnat det öppet för nya kategorier i tabellen. Vi räknade 

även antalet av varje spår vi kunde se. 

 

Spår av användning 

 

1. Lek 

2. Möbler (fasta) 

3. Möbler (lösa) 

4. Sopor 

5. Skadegörelse 

6. Grill (fast) 

7. Grill (lös) 

8. Etc. 

 

 

Avgränsning 
 

Utifrån urvalet av 20 kvarter har vi avgränsat oss till att studera kvarteren Kvibergs Park och 

Grangläntan inom Göteborgs stad. Observationsstudierna avgränsas till att studera 

territorialitet och gränser genom de semiotiska underkategorierna geosemiotik och 

landskapssemiotik. 

 

Metoddiskussion 

 

Det är viktigt att beakta att vi utför de här observationerna under vissa särskilda tidpunkter 

och kan därför samla data från specifika tillfällen. Det finns en risk att situationer och 

händelser vi kan observera är slumpmässiga förekomster. Att vi ser en hög användning av 

en plats under en observation innebär det inte att den alltid används likadant. Om vi ser få 

spår av användningar under ett observationstillfälle kan det bero på väderförutsättningar 

under tiden som observationen sker. Observationerna har skett under tre tillfällen under 
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tidig vår med en stor spridning över väderförutsättningar. Vädret påverkar även t.ex. 

grönska som är en av de utvalda kategorierna där en del av växterna tappar bladen på 

vintern och insynen blir annorlunda mot om växterna skulle ha kvar bladen.   

 

En annan viktig faktor att beakta för den semiotiska diskussionen är att vi båda författare har 

liknande kulturella bakgrunder och att vi därför kan göra liknande semiotiska tolkningar. Vi 

är nära varandra i ålder, båda födda i Sverige, har svenska som modersmål, såväl som att vi 

båda är studenter vid institutionen för fysisk planering. Det finns därför en risk för en viss 

partiskhet i hur vi tolkar gränser eftersom våra bakgrunder kan ge liknande associationer. En 

annan faktor som kan spela roll för hur observationerna Samtidigt är det strategiskt att vi är 

två personer som utför studien eftersom vi då kan diskutera det empiriska materialitet och se 

det ur flera synvinklar. De två tolkningarna i autoetnografiska delen kan även ses som en 

styrka eftersom vi tillsammans kan diskutera och föra fram skilda perspektiv på det vi ser. 

De två perspektiven ser vi kan smälta samman och skapa en bredare förståelse än om arbetet 

hade gjort individuellt.  

 

 

Uppdelning av arbete 

 
Arbetet har fördelats mellan oss två författare som följande: 

 

Anton 

- Introduktion 

- Forskningsöversikten om territorialitet och gränser.  

- Dokumentstudier 

- Strukturerandet av metoden  

- Presentation av det empiriska resultatet 

- Diskussion 

 

Atle 

- Forskningsöversikten om semiotik och underkategorierna geo- och 

landskapssemiotiken.  

- Teoretiskt ramverk 

- Intervjuer 

- Analys 

- Diskussion 

- Intervjuer 

 

 

Undersökningarna har gjorts både individuellt och tillsammans. Den autoetnografiska 

undersökningen gjordes individuellt, de strukturerade observationerna tillsammans. 

Dokumentstudierna gjorde Anton, Intervjuerna gjorde Atle. Resterande resonemang är 

resultatet av gemensamma diskussioner om begreppens samspelande. 
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5.  Platsundersökningar och analys 
 

I det här kapitlet presenterar vi resultatet av våra platsundersökningar. Vi presenterar vilka 

gränselement vi kunde denotera - vilka direkta gränselement vi kunde se. Resultatet är en 

summering av alla tre undersökningar. Varje resultatdel för respektive kvarter avslutas med 

två kartläggningar: en över vilka fysiska gränselement vi kunde se, och en över vilka 

användningar och spår av användningar vi kunde identifiera. Kapitlet avslutas med en 

analys där vi kategoriserar gränselementen efter vissa principer. 

 

 

Introduktion av exempelfallen 
 

För observationen valdes två kvartersstrukturer ut inom Göteborgs stad: kvarteret Kvibergs 

Park och kvarteret Grangläntan.  

 

 
 
Figur 5.1. Kvarteren Kvibergs Parks och Grangläntans lokalisering i Göteborg stad. (Karta: Google Maps) 

 

 

Kvarteret Kvibergs Park är byggt år 1958. Bostadshuset är byggt som ett friliggande skivhus 

på 14 våningar och innehåller 256 bostadsrätter (Utveckling Isonet, 2019-05-24). Byggnaden 

ligger parallellt med kvarteret Beväringsgatan, även det ett friliggande skivhus, som 

konstruerades under samma period. Beväringsgatan innehåller dock endast hyresrätter. 

Beväringsgatan är av en ännu större skala än Kvibergs Park och med sin höjd på 13 våningar 

och längd på 250 meter syns byggnaden på långt avstånd från centrala Göteborg. Både 

Kvibergs Park och Beväringsgatan är byggda som förövningar till miljonprogrammet som 

pågick mellan 1965 och 1975, och de två kvarteren kallas i folkmun för ”östblocket” 

(Västarvet, 2019). 

 

 

 

Kv. Grangläntan 

Kv. Kvibergs Park 

Centrum 
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Figur 5.2. Ortofoto över Kvibergs Park och dess sammanhang. (Karta: Google Maps) 
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Figur 5.3. Fastigheter inom området med Kvibergs Parks fastighet ifylld. (Grundkarta: Lantmäteriet) 

 

 

 

Fast. Gräns 
 
Kv. Kvibergs Park 
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Figur 5.4. Våra respektive vandringsvägar under den autoetnografiska vandringen i Kviberg.  

(Grundkarta: Lantmäteriet) 
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Kvarteret Grangläntan ligger i området Kvillebäcken, ett par kilometer från Göteborgs 

centrum. Kvarteret färdigställdes i början av 2017 och är en del av ett större område som är 

under byggnation; i skrivande stund håller områdets sista kvarter på att färdigställas. 

Platsen som den nya stadsdelen är byggt på är gammal industrimark och området är en del 

av expansionen av Göteborgs innerstad. Öster om området ligger Backaplans 

handelsområde, och i väst ligger Rambergsstaden. Åt syd fortsätter Kvillestadens äldre 

bebyggelse och åt norr övergår stadsbebyggelsen till villabebyggelse i stadsdelen Tuve. 

 

 
Figur 5.5. Ortofoto över Kvibergs Park och dess sammanhang. (Karta: Google Maps) 
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Figur 5.6. Fastigheter inom Kvillebäcken med kvarteret Grangläntans fastighet ifylld.  

(Grundkarta: Lantmäteriet) 

 

 

Fast. Gräns 
 
Kv. Grangläntan 
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Figur 5.7. Våra respektive vandringsvägar under den autoetnografiska vandringen. (Grundkarta: Lantmäteriet)  
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Kvibergs Park 
 

I det här avsnittet presenterar vi vilka gränselement vi kunde identifiera hos kvarteret 

Kvibergs Park, men också till viss del hos dess angränsande kvarter Beväringsgatan. 

 

Byggnader  

I Kvibergs Park är bostadshuset av typen friliggande skivhus på 14 våningar som är placerat 
mitt på fastigheten. Även om byggnaden i vanlig bemärkelse hade benämnts som 
byggnadstypen ”hus i park” kommer vi av praktiska skäl använda termen kvarter när vi 
behandlar Kvibergs Park. Definitionen för kvarter syftar enligt NE (2019) på ett avgränsat 
markområde som bildar en enhet och som kan vara bebyggt med en öppen respektive sluten 
bebyggelseform och därför anser vi att termen kvarter är mer lämplig för att diskutera 
området inom fastigheten hos Kvibergs Park. 
 
Vi uppskattar att bostadshuset är 90 meter långt och 15 meter brett. Utöver bostadshuset 
finns det garagelängor på dess sydvästra sida samt förrådsbyggnader söder om det. 
Bostadshusets placering mitt på fastigheten gör att byggnaden inte sluter till kvarteret. 
Garagelängorna som går i väster utgör i stället en barriär i väster mot Kortedalavägen.  
Skivhuset tillsammans med garagelängorna vid fastighetsgräns samt garagelängor inne i 
territoriet och förrådshusen skapar en rumslighet som utgörs av en parkering.  

 

 
 
Figur 5.8. Kvibergs Parks skivhus 
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Intill fastigheten ligger ett liknande skivhus som är 13 våningar högt och mer än dubbelt så 
långt än Kvibergs Park.  
 
 

 
 
Figur 5.9. Gården mellan Kvibergs Park (vänster) och kvarteret Beväringsgatan (höger) 
 
Byggnaderna är båda väldigt höga och massiva skapelser. De löper parallellt från norr till 
söder, men står inte helt mitt emot varandra.  I utrymmet mellan de två kvarteren bildas en 
större gårdsyta. Beväringsgatan skapar en tydlig östlig gräns för gården, men i övrigt 
markeras den av andra gränselement som topografi, växtlighet och – som nästa del tar upp – 
staket. 

 
Staket  

I Kvibergs Park är staket en av de huvudsakliga uppdelarna av rummen, och det är framför 
allt ett taggtrådsstängsel som fångar uppmärksamheten. Det 2,5 taggtrådsstängslet löper från 
de västliga garagelängorna i sydlig riktning längs Kortedalavägen, viker av mot öster i 
mitten av gräsmattan och fortsätter åt Beväringsgatans, vänder norrut vid gångbanan för att 
där ansluta till förrådsbyggnaderna. Taggtrådsstängslet hägnar in hela andelen av gården 
som faller inom Kvibergs Parks fastighet.  
 
Stängslet har väckt stor uppmärksamhet i media eftersom det ses som en sådan drastisk 
åtgärd för att hägna in gården. Innan staketet sattes upp fanns det inga gränsmarkeringar i 
gräsmattan utan det var en gemensam gräsmatta som människor från båda kvarteren hade 
tillgång till (Intervju 1). Själva staketet sattes upp redan år 2016 som följd av att obehöriga 
hade börjat ta sig in på fastigheten och vandaliserat både bilar och lekplatser. Staketet 
hindrade dock inte människor från att fortsätta att klättra över staketet. Därför förstärktes 
staketet under 2018 med taggtråd av bostadsrättsföreningen för att göra det svårare att 
klättra över. 
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Figur 5.10. Taggtrådsstängslet i Kvibergs Park 

 
Erik Westerberg, ordförande för bostadsrättsföreningen Kvibergs Park, säger i en intervju till 
Expressen att taggtrådsstängslet har varit en olycklig men nödvändig lösning för att 
förhindra obehöriga människor från att klättra in och förstöra och stjäla från gården 
(Expressen, 2018-11-12). Hans åsikt är att eftersom Kvibergs Park är en bostadsrättförening 
och medlemmarna äger andelar i fastigheten är det deras rätt att få skydda gården från 
vandalism (ibid). 
 
Taggtrådsstängslet har dock lett till arga reaktioner hos grannarna i kvarteret 
Beväringsgatan, mycket på grund av att det får de boende känner sig utpekade som 
brottslingar. De frågar sig hur de kan ses som sådana brottslingar att Kvibergs Park måste 
göra en sådan drastisk åtgärd som att sätta upp taggtråd för att hålla dem ute. Flera menar 
att det är orättvist att de boende i Beväringsgatan målas upp som de skyldiga när det kan 
vara vem som helst som har förstör inne på Kvibergs Parks innergård. Nedan följer ett urval 
av kommentarer som har sagts om stängslet i intervjuer:  
 

”Detta är så fruktansvärt upprörande. Är vi, på 
Beväringsgatan, så hemska att de måste stänga oss ute? 

Det känns som en ny Berlinmur.” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 
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”Ska vi förklara för våra barn att det är så här man 
löser problem. Genom att stänga ute andra människor. Det 

liknar hur Trump resonerar i USA när han vill bygga murar.” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
”Just taggtråd blir en sådan tydlig symbol för att stänga ute 
människor som inte är fina nog. De har säkert blivit av med 

saker men jag kan tänka mig att det blivit mer stölder efter att 
de satte upp staketet för då undrar nog folk om det finns 

något intressant där innanför och går in och tittar.” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
”Taggtråd ger väldigt märkliga signaler i dagens läge när man 
pratar om segregation och utanförskap. Det här förstärker bara 

det. Vad kommer härnäst, elstängsel eller minor?” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
“Det ger en fängelsekänsla. Det säger: ni är inte välkomna till oss. “ 

(Aftonbladet 2018-12-04) 

 
”Stängslet med taggtråden blir något mer än ett stängsel. Det 
illustrerar problem som hela vårt samhälle försöker hantera, 
problem som det mesta cirklar kring nu. Vilka vi är och vilka 
vi vill vara. Vilka vi blir när en föränderlig verklighet tvingar 

oss att bli något annat än det vi försöker vara.” 
(Aftonbladet, 2018-12-04) 

 
Taggtrådsstängslet stänger in hela grönområdet. Det finns grindar i det men som endast 
medlemmar i bostadsföreningen kan låsa upp. Grönytan är på så sätt helt otillgänglig för oss 
som utomstående, men staketets materialitet gör att vi har full insyn i vad som händer på 
andra sidan. Att kunna titta in men inte ha tillgång förstärker känslan av att vara oinbjuden. 
I en intervju med en boende så påpekas just känslan av att använda platsen, att gården inte 
är inbjudande och att man känner sig som ”ett djur i en bur” (intervju 1).  Upp mot norr 
byter staketet skepnad flera gånger och det finns även gröna inslag som förändrar staketets 
kvaliteter. I höjd med Beväringsgatans slut finns även en öppning i staketet, som en entré in 
till förgården som ligger i anslutning till huset.  
 
Det finns även två låga staket på den allmänna delen av innergården, den ena i grönmålad 
metall som separerar förgården med parkeringen i husets kortsida i söder. I nordöstra hörnet 
finns ett lägre trästaket som ramar in en lekpark. Staketet formar en cirkel och går i vissa 
delar utmed den fastighetsgränsen.  

 
I resten av området finns ett staket som separerar gräsmattan mot Kortedalavägen, samt ett 
staket med samma funktion som löper längs spårvägen som går öster om Beväringsgatan. På 
Beväringsgatans gård finns även en ett högre staket, uppskattningsvis tre meter som hägnar 
in en multifunktionell sportplan för basket och fotboll.  
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Buskage 

 

 
 
Figur 5.11. Buskage i Kvibergs Park 
 
Längs Kvibergs Parks östra fastighetsgräns löper buskage och träd parallellt med staketet 
och formar en förgård framför byggnaden.  När staketet sedan tar slut breder buskagen ut 
sig och skapar en gräns mellan den norra delen av gården och förgården i söder. Buskaget 
löper längs fastighetsgränsen men svänger sedan in i en båge bort från fastighetsgränsen och 
in i territoriet.  
 
Buskagen varierar i höjd mellan en till 2,5 meter och består av olika sorters buskar och 
växter. Det är alltså inte en finklippt häck utan mer av ett vildvuxet buskage. Buskagen 
minskar insynen till stora delar av förgården men det finns gluggar där vi kan uppfatta 
rummet innanför.  
  
I resten av området används buskage och träd för att rama in mindre rum på den större 
bostadsgården nedanför Beväringsgatans hyreshus. Buskage tillsammans med träd kantar 
även gångbanan och skärmar av både bollplanen och gräsmattan från hyreshuset. Buskagen 
uppfattas inte lika starkt som en avskiljare på Beväringsgatans gård jämfört med Kvibergs 
Parks gröna inslag. Hos Beväringsgatan får vi uppfattningen att det mer är en fråga om 
gröna dekorativa inslag och att skapa mindre rum i det större rummet.  
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I norra och södra delen av området finns två skogsdungar. De båda står på höjder som vi 
även kommer tillbaka till i avsnittet topografi. Dungarna utgörs av fritt växande skog med 
upptrampade stigar som går igenom skogsdungarna. Den norra är ungefär dubbelt så stor 
som den södra dungen. De båda dungarna har gemensamt att de skärmar av bostadsgården 
i norr mot Kortedala och i söder mot ett angränsande radhusområde.  

 
Plank 

Medan taggtrådsstängslet hos Kvibergs Park i huvudsak består av ett högt staket med 
taggtråd är en den östliga sidan av det förstärkt med plank, men som fortfarande har 
taggtråd längst upp. Det har samma höjd som staketet. Planket börjar vid en grind mitt på 
den östra sidan och löper sedan norrut. Planket övergår sedan igen till staket i höjd med 
kortsidan på den parallella gående garagelängan väster om planket. Mellan garagelängan 
och staketet går det även här plank, som en avskiljare mellan den yttre gården och förgården 
in till huset. Planket är tätt byggt och ger oss sämre insyn till territoriet bakom än vad 
staketet gör. 

  
 

 
 
Figur 5.12. Plank och taggtråd hos Kvibergs Park 

 
Vid förgården löper gröna inslag längs staketet och det övergår sedan i ett plank, för att 
sedan övergå i ett enskilt staket. Det här ger staketet tre olika passager med olika kvaliteter 
och upplevelser. Medan de gröna inslagen ger oss en viss insyn till förgården hindrar 
planket det mesta av insynen och ger en mer uteslutande känsla. När planket övergår till att 
enbart bestå av staket så får vi återigen full insyn till territoriet bakom. 
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Skyltar  

I Kvibergs Park finns det ett antal olika typer av skyltar. Dem är uppsatta i olika delar av 
territoriet, och de flesta skyltarna sitter inne i territoriet. I nordväst längs Befälsgatan, precis 
innan garagelängans kortsida sitter en skylt som välkomnar oss till Brf. Kvibergs Park  
med en bild på huset på en vit bakgrund. Skylten är ett välkomnande till bostadsrätts-
föreningen, och där tänker vi att skyltens position måste visa på en gräns. Utmed västra 
garagelängan på kortsidan sitter även där en skylt med en vit bakgrund och en man som är 
överstruken med en röd ring och streck. På skylten står det “Infart endast medlemmar”. 
 
 

   
 
Figur 5.13. Skyltar i Kvibergs Park 

 
Inne i territoriet finns det flera skyltar, de flesta i anslutning till garagen sydväst om huset. I 
det området finns en sopstation där en skylt uttrycker att den endast är till för medlemmarna 
i Kvibergs Park. Vid en grind som går ut till den yttre gården står det ”Endast för 
medlemmar” och en skylt om att gården får användas mellan 07.00-22.00. Det sitter även en 
skylt vid en grind där det står “Endast för medlemmar” och intill huset sitter en skylt där det 
står ”Cykelparkering förbjuden”. Vid grinden mellan förgården och gården innanför 
taggtrådsstängsel sitter det två skyltar med en gul bakgrund där en hund samt en cykel har 
strukits över med ett rött streck.  
 
Det finns alltså en koncentration av skyltar i Kvibergs Park där många pekar på 
medlemskapet i bostadsrättsföreningen som en faktor för att få använda funktionerna som 
finns i rummet, därför känner vi oss som utomstående inte välkomna att använda rummet. 
De flesta av skyltarna har observerats vid den västra delen av huset och vid garagelängorna. 
Den östra delen är tom på skyltar, förutom in till det inhägnade rummet och i den norra 
delen av bostadsgården finns det ingen skylt noterad. 
 
Trappa / Ramp 

Trappor var mindre förekommande i Kvibergs Park och det finns egentligen bara en trappa 

inom området. Från parkeringen norr om huset finns en liten genväg på den västra sidan av 

huset som vi når genom en smalare gångbana i asfalt. Från skogsdungen i väster kommer en 

annan gångbana som möter upp den andra gångbanan i en trevägskorsning.  
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Figur 5.14. Ramp med trappa i Kvibergs Park (vänster), och spårvägen öster om Kvibergs Park (Höger) 

 
De två gångbanorna övergår i en sammanslagen ramp och trappa. Den ramas in på sidorna 

av förstärkningar på sidan i sten som löper kvar i samma höjd som i toppen av trappan.  
Vid öppningen i staketet möts vi innanför av ett cirkelformat rum och går vi rakt på från 
entrén finns en större ramp som går över hela förgården upp på loftet i huset. Nedanför och 
runt den finns en ansamling av buskage och träd, tillsammans skär dem av den norra delen 
av gården mot förgården.  
 

Infrastrukturer 

Väster om kvarteren Kvibergs Park och Beväringsgatan löper Kortedalavägen.  Vägen har en 
hastighetsgräns på 70 km/h och har två körfält i vardera riktningen. Det finns endast två 
övergångsställen i närheten till Kvibergs Park och Beväringsgatan: ett vid den större 
korsningen direkt norr om området, och ett vid rondellen längre söderut. Kortedalavägen 
med sin skala bildar som en västlig gräns för hela studieområdet. 

 
Längs områdets östra sida löper spårvägen för linje 4, 6, 7, 8, 9, och 11. Spåren kantas av ett 
skyddsstaket och det finns endast en passage över som ligger i nivå med hållplatsen. 
Eftersom spårvägen inte får beträdas, förutom där tydliga övergångsställen har satts, ut blir 
den som en östlig gräns för hela det område som Kvibergs Park och Beväringsgatan ligger 
inom. De båda infrastrukturerna möts i norr där spårvägen går under Kortedalavägen i en 
tunnel. Området är därför nästan helt separerat mot andra områden av två stora 
infrastrukturer. Infrastrukturerna ökar avstånden till närliggande områden men samtidigt så 
minskar den avstånden till resten av Göteborg genom den framfart som infrastrukturerna 
ger. Infrastrukturerna är alltså dualistisk för att den både integrerar och segregerar.  
 

Markbeläggning  

På flera platser sker det förändringar i markbeläggningen runt om Kvibergs Park. Det första 
exemplet finns vid skylten med den överkryssade mannen vid entrén in till parkeringen. 
Först tar gångbanan slut precis innan entrén, vägen smalnar sedan av till att rymma en bil  
och i höjd med skylten finns ett farthinder i form av ett gupp och med vita kvadrater i 
marken som markering. 

 
Vid husets södra kortsida vid det låga metallstaketet kan vi ta oss in på förgården genom att 
gå under loftet på fasadens långsida. När vi kommer in under loftet byts markbeläggningen 
ut från asfalten till marksten med ljusare grå färg.  När vi sedan går ut på förgården igen byts 
markstenen ut tillbaka till asfalt. Vid staketets öppning in till förgården så sker även här ett 
byte av markbeläggning. I det yttre större rummet löper en gångväg i asfalt längs hela 
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staketet, och i öppningen byts materialet från asfalt till marksten i en mindre nedgång till det 
cirkelformade rummet. Själva cirkeln är även den belagd med marksten, men stenarna har 
lagts i ett annat mönster i en form av en cirkel. Ner till förgården övergår sedan 
markbeläggningen till asfalt och i rampen byts det av till en annan typ av marksten. 
 

 
 
Figur 5.15. Markbeläggning i Kvibergs Park 

 

 

Topografi  

I både norr och söder är skogsdungarna som vi tidigare skrivit om belägna på höjder. I den 

södra skogsdungen reser sig en hög kulle som är tätt bevuxen av skog. I den östra delen har 

man anlagt flera gångbanor som går över topografin. Söder om kullen lutar topografin 

ganska kraftig som gör att kullen är ännu högre från den södra sidan och blir som en vägg 

söderifrån. Den norra skogsdungen lutar mindre men är mycket större. Runt höjden går 

bilvägen som går ner mot Beväringsgatan och även här bildas som en vägg mot bilvägen.  

 

Topografin kunde också innebära höjdskillnad runt husen. Framförallt var detta en aspekt 

hos Kvibergs Park där den närmaste markytan på husets östra sida kunde variera i höjdnivå. 

Extra tydlig blev topografin i rummet precis norr om där staketet tar slut och buskagen tar 

vid. I norra delen av det rummet har en fontän gröpts ur i topografin och höjningen på norra 

sidan tillsammans med buskagen på den södra sidan av rummet skapar en rumslighet som 

är formad som en oval. Rummets ändrade gränser gör att rummet känns fragmenterat och 

öppet mot Beväringsgatans bostadsgård då det inte finns någon sammanhållen avgränsning 

mellan de två rummen.  
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Figur 5.16. Fontän med höjd i bakgrunden i Kvibergs Park 

 

Stolpar och lyktstolpar  

Runt om i Kviberg Park finns det ett flertal lyktstolpar som skiljer sig i formspråk från de 

standardiserade gråa lyktstolparna som fanns hos Beväringsgatan. Kvibergs Parks 

lyktstolpar är svarta har ett mer klassiskt formspråk. Lyktstolparna tycktes också ha en mer  

strategisk position än vanliga lyktstolpar.  Vid entrén in till förgården så finns det två 

lyktstolpar som upp till 1,5 meter var i trä men sedan övergick till metall. De markerade på 

ett sätt ingången in till förgården.  

 

I det ovala rummet norr om staketet går det två gångbanor som leder in i rummet från 

Beväringsgatans del av gården och som möts i mitten av rummet. Precis i svängen där 

gångbanorna möts står en lyktstolpe som markerar svängen. Två likadana lyktstolpar är 

belägna lite längre österut på var sin sida av gångbanan där buskagen tar slut. Västerut finns 

två lyktstolpar till som markerar slutet av det ovala rummet och en övergång till en 

gångbana som är sluten av buskage på södra sidan och topografin på norra sidan. Vid 

trappan i norr finns ytterligare en lyktstolpe som markerar mötet av gångbanorna precis 

intill trappan.  
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Figur 5.17. Markerande lyktstolpar i Kvibergs Park 

 

 

Grindar och dörrar 

Det finns flera grindar som leder in till gården innanför taggtrådsstängslet. Den mest 

påtagliga är den som är riktad mot Beväringsgatans gård. Det är en stor grind som både har 

en mindre grind i form av en dörr samt en större grind för fordon. I hörnen av grinden sitter 

två lampor som markerar grinden ytterligare. Det sitter även ett lås som kan låsas upp med 

hjälp av en bricka.  
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Figur 5.18. En av grindarna till den inhägnade innergården i Kvibergs Park. 

 

Det finns även en dörr ut mot gården inom taggtrådsstängsel som låses upp med bricka.  

Från parkeringen finns en dörr som är belägen mellan två garagelängor som även den leder 

ut till gården inom stängslet. Grindarna och dörren är alla låsta och endast medlemmar kan 

låsa upp med en nyckelbricka.  

 

I den norra delen så finns det en lekpark med ett lågt trästaket, vid ingången till den finns en 

grind som måste passeras. Runt den är det ett band och en lapp som meddelar att lekparken 

är avstängd för reparation, och vi tillåts inte gå in innanför staketet.  

 

 

Mentala gränser 

I Kvibergs Park finns det flera platser där gränsen inte har en fysisk form, vilket kan jämföras 

med fastighetsgränsen. Gränserna gick istället längre in i territoriet, främst i den nordöstra 

delen där stora delar av fastighetens gräns gick igenom skogsdungen där det inte fanns en 

uppenbar övergång till fastigheten. En annan intressant aspekt av just fastighetsgränsen är 

att den sträcker sig ganska långt ner i parkeringsområdet och att skylten som visar ”Infart 

enbart för medlemmar” inte är belägen vid fastighetsgränsen utan egentligen 50 meter norr 

om fastighetsgränsen där det egentligen är en annan fastighet. Gränsen saknar till stora delar 

fysisk form förutom skylten och det lilla guppet som finns. Ingången till den östra långsidan 

från norr sker mellan en garagelänga och bostadshuset, där parkeringen övergår i en 

gångbana. Den enda markeringen är därför själva övergången av rumsligheten och den 

tidigare nämnda markeringen i asfalten. Men den övergången stämmer inte heller överens 

med fastighetsgränsen eftersom den gränsen går längre österut, men under den 

autoetnografiska vandringen kändes den passagen som en gräns till bostadsgården.  
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Hela östra delen ner till staketet är fullt av samma typer av små markeringar som inte 

stämmer överens med fastighetens gräns, utan gränserna går inne i territoriet. Den nordöstra 

gränsen saknar därför till stora delar en fysisk form till skillnad från i den sydliga delen som 

har staketet, garagebyggnaderna, plank och buskage. I den nordöstra delen förlitar sig 

gränserna på markörer och subtila rumsliga byten.  Det gör att gränsen mellan Kvibergs Park 

och Beväringsgatan blir mer otydlig och mer av en allmän plats än en privat bostadsgård. 

 

 
 
Figur 5.19. Gräns mot Beväringsgatan som till stora delar saknar fysisk form vid Kvibergs Park 

 

Användningar 

I Kvibergs Park så användes de olika territorierna inom fasigheten i liten grad. Det var dock 

fler användningar i jämförelse med i Kvillebäcken, och bland de aktiviteter som registrerades 

kunde vi se att de flesta handlade om rörelser mellan bostadsgårdarna. Den mesta av 

rörelsen handlade om att ta sig mellan bilen och husets entréer, eller från Beväringsgatans 

hus upp till entréerna. Den mest använda delen av Kvibergs Parks rum var den norra 

gården, anledningen till det misstänker vi för att de flesta ingångarna in till huset låg vid den 

delen av gården och att många av gångbanorna från parkeringarna, från Beväringsgatans 

och från skogsdungen leddes igenom det här området. Det var alltså en passage för att ta sig 

in i huset eller förbi det.   

 

Utöver rörelsemönstren var det inte en vidare hög aktivitet inom bostadsgården. Den 

västliga förgården hade ett fåtal användningar att ett par människor satt på bänkarna. På 

grönytan inom taggtrådsstängslet så var det runt ett tiotal användningar där människor 

solade, spelade fotboll eller satt på stolarna och pratade.   
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Samtidigt kunde vi observera en mycket högre användning på Beväringsgatans del av 

gården, där ett femtiotal människor var i rörelse. Familjer använde gården för att grilla, barn 

använde bollplanen, en grupp av män satt i en avskild del och pratade, en grupp tanter hade 

kafferep och barn åkte sparkcykel intill huset. Det blev en väldig kontrast när den offentliga 

gården på Beväringsgatan användes i mycket högre gran än gården inom taggtrådsstängsel 

hos Kvibergs Park. 

 

Människorna kunde i sig också identifieras som en gräns. Människorna som använde 

platserna blev en påminnelse till oss att vi befann oss på någon annans territorium vilket 

medförde en motvillighet hos oss att vistas på platsen. I vissa fall lade människorna märke 

till oss och kunde ge oss långa menande blickar, men i andra fall verkade de inte notera oss. 

Oavsett om de märkte oss eller inte blev de signaler för att rummet var approprierat av 

någon. 

 

Spår av användningar 

Inne på territoriet kunde vi se fler spår av användningar än direkta användningar, olika 

föremål och möblemang som antydde en mänsklig närvaro. Objekten var spridda över hela 

territoriet men en koncentration kunde observeras hos gården innanför taggtrådsstängslet. 

Där fanns en lekplats precis in till staketet där en rutschkana, sandlåda, två gungbrädor samt 

en friggebod.  Innanför träplanket fanns det uppskattningsvis sex minigolfbanor, ett fast 

pingisbord samt fasta bänkar intill planket. Det fanns också en liten rumslig indelning där 

det fanns en fast grill och där det även stod ett tiotal lösa plaststolar. Inne på förgården öster 

om bostadshuset bestod spåren av fyra fasta bänkar och en lös möbelgrupp. Det fanns även 

fågelholkar på två platser inom territoriet: en framför entrén och en vid den norra gården. 

Runt den västra stora entrén fanns även en ansamling av spår av användningar som bestod 

av en odling, en flagga samt en skulptur. I den nordöstra delen av fastigheten kunde spår av 

användningar noteras inne på lekplatsen där det fanns en gungbräda, en rutschkana, en stor 

sandlåda samt fasta bänkar.  
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Figur 5.20 Fysiska Gränser i Kvibergs Park                              Bilväg            (Grundkarta: Lantmäteriet) 
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Figur 5.21 Kartläggning över användningar och spår av användningar i Kvibergs Park (Grundkarta: 
Lantmäteriet) 
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Grangläntan 

 

I det här avsnittet presenterar vi vilka gränselement vi kunde observera hos kvarteret 

Grangläntan, men också till viss del hos dess omgivande kontext. 

 

 

Byggnader 

Kvarteret Grangläntan består av fyra friliggande byggnadskroppar på fem till åtta våningar 

som tillsammans i en kvadrat ramar in en innergård. Innergården ligger en halv trappa upp 

från gatuplan och byggnaden angörs med entréer direkt mot gatan eller från innergården. 

Förutom den västliga byggnaden som angör en smalare gångpassage mellan Grangläntan 

och ytterligare ett kvarter, som under observationen är under byggnation.  

 

 
 
 

 

Byggnadernas placering gör att innergården till stor del ramas in av byggnadsvolymer och 

det är bara i hålrummen mellan dem som innergården kan nås. Innergården är därför till 

stora delar stängd från den omgivande gatan.  

 

De övriga kvarteren inom Nya Kvillebäcken följer samma uppbrutna struktur som 

Grangläntan; byggnaderna ramar in innergårdarna till viss del, men har tillgängliga passager 

i hålrummen mellan byggnadsvolymerna. De andra innergårdarna ligger också ett halvt eller 

Figur 5.22. Upphöjt hålrum med utsikt i Grangläntan 
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ett helt plan upp från gatunivå.  I flera fall har byggnaderna skjutits in i kvarteret från 

hörnen och vissa torgbildningar skapas mellan kvarteren. I Grangläntans direkta 

identifierade vi tre till fyra torgbildningar, beroende på hur man ser på det, genom de rum 

som skapas när angränsande kvartersstrukturer skjuts in från gatan.  

 

Direkt söder om Grangläntan finns en storskalig byggnad som bryter av mot Kvillebäckens 

struktur och bildar en sydlig barriär för hela området. Byggnaden kallas för Glasiären och 

innehåller både gym, kontor, bibliotek och mataffär. I norr bryts strukturen av mot ett 

industriområde med en lägre skala men med en bredare skala. I väster bryts Kvillebäckens 

byggnadsstruktur av mot ett bostadsområde som även det har en kvartersstruktur men 

särskiljs av den mindre skalan samt material på fasaderna.   

 

Upphöjning 

Alla kvarter inom Nya Kvillebäcken är upphöjda från gatuplan, en konsekvens av att 

parkering ska lösas inom fastighetens gräns (Göteborgs Stad 2008), och att garage således är 

belägna under kvarteren. Angöringen till innergårdarna har därför lösts på varierande sätt 

runt om Kvillebäcken, vilket vi återkommer till i kommande kategorier. Det finns även 

exempel på där upphöjningen inte har någon angöring, utan hålrummet mellan 

byggnaderna är kvar men det finns ingen angöring upp till kvarteret. I den västra delen av 

Kvillebäcken är alla innergårdar på gatan upphöjda från den äldre strukturen och kan inte 

nås från marknivå. Upphöjningen är ofta förstärkt med skyddsräcken som vi antar finns för 

att människor inte ska ramla ner från upphöjningen. Upphöjningen och staketen längs hela 

gatan skapar en situation där byggnaderna vänder sig från den äldre bebyggelsen och känns 

tillstängda. Det främsta skälet till att det känns så instängt är att de inte har några entréer ut 

mot gatan.  

 

 
 
Figur 5.23. Upphöjning till innergården i Grangläntan 
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I Grangläntans fyra hålrum finns det två upphöjningar utan angöringsmöjlighet, det är i det 

västliga och östliga hörnet. Den västliga upphöjningen har vi inte kunnat observerat på nära 

håll från gatuplan då gränden intill den har varit avstängd för byggnationen i det 

angränsande kvarteret. Upphöjningen i det östra delen hindrar oss att gå in på innergården 

men skapar även problem för Anton att se in i kvarteret då han är under medellängden. Atle 

har en fördel med sin längd här och kan titta in på innegården och observera innegården 

från gatan. Upphöjningen ligger därför uppskattningsvis på 1,75 meter. Upphöjningarna i 

hörnen är båda förstärka med ett skyddsräcke i metall som uppskattningsvis är en meter 

högt. Skyddsräcket förstärker upphöjningens höjd och tillför till barriäreffekten av 

upphöjningen. I den norra delen är en del av ingången en upphöjning med skyddsräcken, på 

upphöjningen finns det en sopsorteringsstation.  

 

Staket  

I den södra öppningen hos Grangläntan har det kvarvarande hålrummet mellan 

byggnaderna stängts till med ett metallstaket. Staketet är uppskattningsvis 2,5 meter högt. 

Staketet har en grind in till innergården som vi försökte öppna men som vi upptäckte var 

utrustad med lås, vägen var alltså stängd för oss som utomstående. Staketet sattes upp i 

januari 2019 (Grangläntan, 2019) och vi fick genom en intervju med en anonym boende veta 

att staketet sattes upp för att man ansåg att alltför många obehöriga genade över gården för 

att snabbare kunna ta sig till och från Glasiären söder om kvarteret.  

 

 
 

Figur 5.24. Det nyligen uppsatta staketet vid Grangläntans södra entré 

 
De har även haft inbrott i flera av lägenheterna och i källarförråden, vilket ledde till att de 

boende i föreningen ville sluta till öppningen för att få en bättre överblick över vilka som 
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rörde sig på innegården. Vi fann det ironiskt att planbeskrivningen argumenterade för att 

den halvöppna strukturen skulle stimulera tillgängligheten och användningen av 

innergårdarna när de boende i sin tur ville motverka just detta (Göteborgs Stad, 2008).  

 

Grangläntan är den enda bostadsrättsföreningen i Kvillebäcken som har satt upp staket efter 

det att kvarteret färdigställts, och innan intervjun så hade vi själva misstanken att det 

handlade om just närheten till Glasiären och att det tidigare öppna hörnet gav upphov till en 

genväg. Intervjun bekräftade därmed våra föraningar om varför staketet sattes upp. Vi 

upplevde tidigt i observationen att kvarteret har ett strategiskt läge mellan stora noder i 

området som Glasiären, parken, torget och saluhallen, men samtidigt har detta lett till att 

även obehöriga har gjort överträdelser på territoriet. Icke att förglömma är att vi upplevde en 

koncentration av mindre torgbildningar runt om Grangläntan som också kan bidra till att en 

genväg har uppstått mellan dem.  

 

I passagen mellan Grangläntan och det intilliggande kvarteret som är under byggnation har 

byggstaket satts ut för att hindra obehöriga att ta sig in på byggplatsen. Staketet spärrar av 

gångpassagen som mellan Grangläntan och det andra staketet, och därför hade vi inte heller 

någon tillgång till den delen.   

 

 
 
Figur 5.25. Byggstaket i passagen intill Grangläntan 
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I resten av Kvillebäcken finns det två kvarter som har staket inne på innegården, och i de 

västliga kvarteren finns det som sagt skyddsräcken, eller staket, vid upphöjningarna. 

Staketen inne på innergårdarna är till för att skydda lekplatserna och är uppskattningsvis 1,2 

meter höga. På innergården i den nordvästra delen av Kvillebäcken misstänker vi även att 

det låg en förskola innanför staketet.  Staket finns även utmed spårvägen och som 

barrikaderade vägen söderut, och som gjorde att den enda angöringen söderifrån kan ske 

från korsningen Hjalmar Brantingsgatan/Hisingsgatan.  

 

Skyltar  

Medan Grangläntans södra entré till gården har stängts till med ett högt staket är den 

motsatta entrén i norr öppen. Istället för ett staket finns det istället en ansamling av flera 

markeringar för att skilja gata från innergård. Den tydligaste markeringen är en skylt som 

sitter till vänster om öppningen på en intilliggande balkong. På skylten är det en hand i en 

röd ring intill texten “Privat område - obehöriga äga ej tillträde”.  

 

 
 
Figur 5.26. ”Privat område”-skylt intill Grangläntans norra entré 

 

Skylten är alltså det första steget för att försöka att motverka att obehöriga tar sig in på 

gården. Under intervjun med den boende i Grangläntan frågade vi varför föreningen inte har 

valt att sätta upp ett staket i den här änden också, varpå vi fick svaret att passagen måste 

hållas öppen för att räddningstjänsten ska kunna köra upp på innergården vid exempelvis 

en brand (intervju 2).  
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Samma ”Privat-område”-skylt finns även uppsatt inne på innegården på ett av cykelhusen 

och var riktad mot den södra öppningen. Vi upptäckte dock inte den här skylten under 

första observationen, förmodligen för att den först doldes bakom staketet. Då den första 

skylten var uppsatt intill ingången in till kvarteret var den mycket lättare att upptäcka då 

den satt i huvudhöjd och stack ut visuellt med sina färger mot det guldfärgade 

balkongräcket. Skylten vid södra entrén sitter ganska långt in på gården, långt över 

huvudhöjd, och den gula färgen smälter in mer mot cykelhusets trämaterial.  

 

 
 
Figur 5.27. ”Privat område”-skyltar inne på Grangläntans innergård 

 

I resten av Kvillebäcken finns det en mängd skyltar, men de flesta är trafikmärken då flera 

gator korsar området. Vi kunde observera ytterligare en ”Privat område”-skylt i ett kvarter 

nordöst om Grangläntan. Däremot kunde vi identifiera territoriella budskap genom skyltar 

som förbjöd hundrastning, och dessa återfinns hos majoriteten av kvarteren inom 

Kvillebäcken. Även om de inte förbjöd oss, som obehöriga, att vistas på platsen var det en 

signal nog för att det fanns en innehavare över gården som ville reglera ett visst beteende. 

 

Trappor 

Ett återkommande gränselement i Kvillebäcken är trappor, vilket inte är särskilt förvånade 

då alla innergårdar är upphöjda från gatunivån. Det finns inte en enda innergård som inte 

har en trappa som leder upp till innegården, och alla trappor är av betong. Skillnaderna 

mellan trapporna ligger i hur breda och höga de är. Hos vissa kvarter är trappan endast 1,5 

meter bred med 20 steg medan trappor hos andra kvarter kan vara upp till tio meter breda 
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med fem till tio steg. Därför blir karaktärerna på trapporna annorlunda och vi upplevde att 

vissa var mer välkomnande än andra. Bredare trappor gav ett mer välkomnande intryck än 

en smal trappa. Bredden på trappan bestämdes till stora drag av hur byggnaderna var 

placerade och bredden på passagen de lämnar efter sig.  

 

Trappan in till Grangläntan har sju steg och var cirka tio meter bred. I kanten av trappan 

finns en ramp för barnvagnar och i mitten finns ett räcke. Trappan i sig var mer välkomnade 

och från den kunde vi se in på nästan hela innergården.  

 

 

Figur 5.28. Trappan upp till Grangläntans innergård. 

 

Ramp 

Ramper är också ett vanligt förekommande element för att hantera höjdskillnaderna upp till 

innergårdarna. De är inte lika förekommande som trappor men de finns hos flera kvarter. 

Ramperna är ofta av det bredare slaget och är relativt långa så att deras sluttningar inte blir 

för branta, vilket gör att de ofta sträcker sig långt in i kvarteren. Ramperna gav oss en mer 

gradvis upplevelse i övergången mellan gata och innergård, och i vissa fall märkte vi knappt 

av att vi ens hade gjort en övergång mellan de två. Ramperna blev på så sätt inte en lika 

plötslig övergång mellan gata och innergård som trapporna kunde innebära. 

 

I Grangläntan leder en ramp från gatan vid den norra entrén upp till innergården. Rampen 

hade en mild lutning, och den var enkel för oss att vandra upp för. Längs upphöjningen 

finns ett räcke att ta med.  Längs rampen ligger bottenvåningslägenheter med balkonger ut 

mot den och även om det var fysiskt sett var lätt att gå upp för den bidrog de angränsande 
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bostäderna till en känsla av övervakning som bidrog till en viss motvillighet för oss att 

vandra upp för den. 

 

 
 
Figur 5.29. Rampen mellan gatan och Grangläntans innergård 

 

Dörrar/Grindar  

Utöver bostadshusens trapphusingångar, som räknas in i den primära gränsen, så finns det 

ett antal dörrar och grindar hos vissa av kvarteren för att komma in på innergårdarna. 

Dörrarna finns i huvudsak samband med bullerskydd som sitter i hålrummen mellan vissa 

av byggnaderna, därför grupperar vi dem i samma kategori. Flera av bullerskydden har 

utsmyckningar, som till exempel ett skydd längs Gustaf Dahlénsgatan där ett större 

bullerskydd är utsmyckat med ett motiv föreställande just Gustaf Dahlén. Andra 

bullerskydd har dekorativa inslag av stiliserade svalor. Lite intressant var att under 

förstudien så blev svalor på bullerskydd en återkommande syn som kunde ses hos flera 

kvarter runt om i hela Göteborg.   

 

Grangläntan i sig har inget bullerskydd, men det intilliggande huset Glasiären skyddar från 

Hjalmar Brantingsgatans buller. Som nämnt har Grangläntan sitt nyligen uppsatta staket vid 

dess södra entré, och denna har en låst grind som endast kan låsas upp av de boende i 

bostadsrättsföreningen. För oss blir grinden därmed lika uteslutande som staketet självt. 
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Figur 5.30. Grinden i staketet hos Grangläntan 

 

Markbeläggning  

Vi kunde observera flera typer av gränser i den fysiska miljön hos Kvillebäcken och 

Grangläntan, men markbeläggningen upplevdes som ett svagare gränselement. Gatorna 

mellan kvarteren i Kvillebäcken är gångfartsområden och markbeläggningen är densamma 

över hela gatuutrymmet. Det finns inga tydliga markeringar för vilka trafikslag som ska 

färdas var, även om gatan används av både gång-, cykel- och biltrafikanter. Det gränslösa 

systemet upplevdes som förvirrande, då vi som gångtrafikanter kändes oss i vägen var vi än 

gick. I den södra delen av Kvillebäcken runt Grangläntan hade marken inte beretts och hade 

flera håligheter i asfalten. Det gjorde att rummet upplevdes otrygg som plats. 

Markbeläggningens förändring var ofta något som skedde precis vid ingångarna till 

kvarteren, där den bröts av med marksten, asfalt eller dagvattenledare.  

 

Intill Grangläntan bryts gaturummet i söder av från asfalt till trappans betong. Övergången i 

markmaterial är dock subtil och vi märkte knappts av förändringen. I den norra delen bryts 

gaturummet av att gå från asfalt till marksten. Markstenen består av olika karaktärer; en 

ljusgrå som finns utanför och innanför kvarteret och som bryts av med en mörkare grå 

marksten precis vid gränsen in till innegården.  
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Figur 5.31. Markbeläggning i gaturummet i Kvillebäcken 

 

 

Stolpar och lyktstolpar  

Vid den norra ingången till Grangläntan står två stolpar i mellanrummet mellan de två 

byggnadskropparna som hindrar bilar och större fordon från att köra in på gården. De är 

uppskattningsvis en meter höga. Utöver att de förhindrar större fordon från att köra in på 

gården såg vi samtidigt stolparna som ett slags gränsmarkörer i hålrummet mellan husen. 

De var inte gränser som fysiskt hindrade oss från att gå in, men var en signal till oss att ett 

nytt territorium tog vid. Stolpar kunde också observeras vid några andra kvarter, som till 

exempel vid gränden som gick genom kvarteret nordost om Grangläntan.  

 

Jämfört med Kvibergs Parks fall kunde vi inte identifiera lyktstolpar som territoriella 

markörer i Kvillebäcken. Givetvis finns det lyktstolpar men de gav oss inte samma 

gränsskapande intryck som lyktstolparna i Kvibergs Park gjorde.  
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Figur 5.32. Stolpen vid den norra entrén till Grangläntan 

 

Mentala Gränser 

Även om Grangläntans norra entré fysiskt sett är öppen och tillgänglig för oss som 

utomstående att beträda så upplevde vi flera mentala gränser i mellanrummet. ”Privat 

område”-skylten, upphöjningen och stolparna var alla uppenbara element som bidrog till 

den här mentala gränsen, men det fanns även fler faktorer som bidrog till den. Även 

markbeläggningen förändras vid fastighetsgränsen och markerar en separation mellan 

gaturummet och kvarteret.  Samtidigt kom andra intryck av gränser till oss, som att 

byggnaderna genom sin egen närvaro signalerade någon form av gräns. De två byggnaderna 

som omgärdar passagen in är en indirekt signal på att vi rörde oss in på ett nytt territorium. 

På så sätt fanns det flera gränser i mellanrummet in till Grangläntans gård. Trots att gränsen 

saknar en fysisk form kunde flera gränser identifieras genom andra sorters signaler. 

 

Användningar 

Grangläntans innergård användes inte något nämnvärt vid våra observationstillfällen. De 

flesta aktiviteterna skedde snarare på lägenheternas egna uteplatser och balkonger där 

boende vistades. Framförallt användes balkongerna hos det norra kvarteret, förmodligen för 

att den delen av gården under observationstillfället nåddes av solen. I de mer skuggiga 

lägena av gården användes varken uteplatserna eller balkongerna.  

 

Det var få personer som vistades på innergården. En person gick till sopkärlen för att slänga 

sopor, en annan rörde sig mot oss där vi satt på bänkarna mitt på gården, men detta var för 

att fixa med grillarna intill oss. Personen gick sedan tillbaka mot samma håll som den kom 

från.  
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Det var en låg användning av passagerna in och ut från innergården. De flesta personerna 

rörde sig in eller ut från den södra ingången, vid stängslet. Boende verkade hellre använda 

trapphusentréerna direkt från gatan istället för att använda entréerna inne på gårdne. 

 

Spår av användningar 

Inne på gården så fanns det ett antal föremål som hade lämnats kvar utomhus. De flesta 

spåren som indikerade personliga ägodelar fanns på de privata uteplatserna och handlade 

om till exempel möblemang, cyklar, lösa grillar, leksaker etc. Uteplatserna i sig markeras 

genom träspaljéer längs kortsidorna, och de frontas med låga kantmarkörer i metall eller 

rabatter. Vi noterade att två av uteplatserna hade förstärkt sina gränser i efterhand. I det ena 

fallet hade ett 70 cm högt hund- och kattskydd satts upp för att hindra husdjur från att 

rymma ut på gården. Hos den andra uteplatsen hade boende satt upp samma typ av 

träspaljéer som uteplatserna kantas av längs dess front mot gården– förmodligen för att sluta 

in uteplatsen helt. Vi kunde se att trät längs fronten var nyare då den hade en ljusare nyans 

än spaljéerna på sidorna. 

 

I övrigt var möblemanget inne på gården fast och kunde inte flyttas. I mitten fanns det två 

fasta möbelgrupper med varsin fast grill, och i hörnen som inte hade någon ingång fanns det 

fasta bänkar. I mitten intill möbelgrupperna fanns det en cirkel av grus på marken som 

nåddes genom stenplattor i den omgivande gräsmattan.  

 

På gården fanns även cykelställ med tak och en pergola. I cykelställena noterades två 

uppklippta cykellås, som tyder på att cykelstölder har förekommit.  

 

 

 
Figur 5.33. Pergolan kan antyda en användning, och likaså kan cykelstölder ses som en – en än olaglig – 

användning. 
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Figur 5.35. Kartläggning över fysiska gränselement hos Grangläntan. (Grundkarta: Lantmäteriet) 
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Figur 5.36. Kartläggning över användningar och spår av användningar hos Grangläntan. (Grundkarta: 
Lantmäteriet) 
 

I det här avsnittet har vi presenterat vilka olika gränselement vi kunde identifiera hos 

kvarteren Kvibergs Park och Grangläntan. Gränserna varierar i vad de består av, de har olika 

permeabilitet och de hägnar in rummen i olika utsträckning. Härnäst följer en analys för att 

kategorisera gränselementen efter Minouras modell om primära och sekundära gränser Med 
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hjälp av landskapssemiotiska och geosemiotiska ramverk kan kvaliteter hos gränselementen 

identifieras som gör att de kan delas in i en av de två kategorierna. 

 

 

Analys 
 

I följande del analyserar vi de olika gränselementen vi kunde identifierade hos kvarteren 

med hjälp av det geo- och landskapssemiotiska ramverket. Detta för att vi kunde notera att 

alla gränselement i någon form har en indexikal dimension. För att återkoppla till det 

teoretiska ramverket: indexikala tecken är tecken där det finns en antydande innebörd. 

Tecknet i sig är inte en direkt avbildning av budskapet, utan tecknet indikerar hellre en viss 

innebörd. Genom den landskapssemiotiska analysen noteras attribut hos gränselementen 

som form, skala, inhägnande effekt och andra kvaliteter. Dessa kvaliteter blir indexikala 

tecken som gör att vi kan kategorisera gränselementen som primära eller sekundära gränser. 

Samtidigt gör kategoriserandet utifrån indexikala tecken att en djupare diskussion om 

semiotik kan tillämpas. Vi kommer att fördjupa den här diskussionen i kapitel 6. 

 

 

Kvarterens primära gränser  

 

Enligt Minouras modell är primära gränser sådana som utgörs av byggnadsvolymer. 

Byggnaden kan i olika omfattning hägna in territoriet och kontrollera dess tillgänglighet 

beroende på i vilken utsträckning det hägnar in rummet. Vi kunde identifiera primära 

gränser hos både kvarteren Kvibergs Park och Grangläntan, och de allra tydligaste exemplen 

är bostadshusen själva. Inget av de två kvarteren har dock en morfologi som hägnar in 

territoriet, utan strukturerna tillgängliggör innergården i olika omfattningar. I Kvibergs Park 

är bostadshuset placerat mitt på fastigheten och skapar ingen egentlig fysisk inhägnad av 

territoriet. Byggnaden utgör i viss mån en gräns mellan den östliga förgården och den 

västliga parkeringsplatsen, men det är fortfarande möjligt att vandra runt strukturen för att 

nå respektive sida. I Grangläntans fall bidrog de fyra, tätt placerade byggnadsvolymerna till 

en relativt hög inhägnad av primära gränser. Men precis som hos Kvibergs Park gör den 

uppbrutna morfologin att innergården tillgängliggörs i viss mån. 

 

I Kvibergs Park kunde vi också identifiera fler primära gränser utöver bostadshuset. 

Garagelängorna längs parkeringsområdet skapade en tydlig barriär åt väster och försvårade 

tillgängligheten något, även om området fortfarande var tillgängligt. Utöver garagen finns 

ett antal förrådshus som ligger söder om bostadshuset som även de skapade barriärer, och 

tillsammans med bostadshuset och garagen bidrar de delvis till en rumslig inhägnad. Vi 

diskuterade huruvida garagen och förråden borde falla inom den primära eller sekundära 

kategorin, men eftersom de är byggnadsvolymer som det går att vistas i ansåg vi att de 

borde klassificeras som primära. 

 

Vad vi upplevde under den autoetnografiska vandringen var att även om även om 

bostadshusen i Kvibergs Park och Grangläntan inte fysiskt sett hägnar in sina territorier 

kunde vi känna att de bidrog till vissa mentala gränser i hålrummen. Byggnaderna gav inte 

bara intrycket av en gräns eftersom de var fysiska barriärer som till viss del försvårade 
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tillgängligheten, utan också för att byggnaderna i sig själva blev indexikala tecken som 

signalerade att vi befann oss i privata rum. För att utveckla: bostadshusen har attribut som 

entréportar, fönster, uteplatser, balkonger och andra element. Om vi gick nära kunde vi 

dessutom se in i husen och se människor som använde bostäderna, eller så kunde vi se spår 

av att människor har närvarat i dem genom möblemang och liknande. Från en landskaps-

semiotisk vinkel blir alla de här attributen indexikala tecken som gör att vi refererar hela 

bostadshuset till ett privat rum. Även garagen och förrådshusen i Kvibergs Park bidrog till 

den här effekten. Även om de inte stängde in territorierna kunde de i sig själv signalera en 

gräns. Nedan följer ett utdrag ur Atles autoetnografiska vandring: 

 

“Parkeringsområdet är fritt tillgängligt och hindras inte av några  

barriärer, inte heller säger någon åt mig att jag inte får vistas här, 

 men jag känner ändå att jag inte borde få vara här. Det finns signaler  

som säger åt mig att detta är någon annans territorium och inte mitt.”  

(Vandring, Kviberg, 2019-03-11, Atle) 

 

En liknande upplevelse kom till Anton i Kvillebäcken. 

 

”Mellan kortsidan av huset och en garagebyggnad finns en 

smal passage som leder mig tillbaka ner mot bostadsgården. 

[…] Passagen mellan husen skapar en liten portal, en entré, in 

till det nästkommande rummet. […] Sammantaget blir 

passagen och gångbanan i sig som en entré som leder en framåt 

in till nästa rum.” 

(Vandring, Kvillebäcken, 2019-03-11, Anton) 

 

Båda de här anteckningarna visar på att vi gjorde landskapssemiotiska tolkningar. Vi läste in 

de primära gränserna hos Kvibergs Park och Grangläntan som privata territorier, och detta 

medförde att även landskapet runt om dem kändes som privata territorier. Det var som att 

byggnaderna projicerade en gräns på sina omringande territorier utan att de fysiskt sett 

behövde hägna in dem. Innergårdarna må fysiskt sett ha varit tillgängliga, men närheten till 

byggnaderna gjorde att vi ändå kände att vi gjorde intrång på någons territorium. 

 

 

Kvarterens sekundära gränser 

 

Flera av de gränselement vi kunde se hos de två kvarteren kan kategoriseras som sekundära 

gränser. Minouras definition av termen är gränser som kan komplettera de primära för att 

hägna in ett territorium, till exempel staket och buskage. Vi har själva utökat den här 

kategorin till att innefatta alla former av fysiska barriärer som inte är byggnader.  

 

Hos Kvibergs Park är taggtrådsstängslet det mest iögonfallande exemplet på en sekundär 

gräns. Det är dessutom den enda av de sekundära gränserna vi identifierade som sluter in ett 

territorium helt och hållet – tillsammans med förrådsbyggnaderna hägnar stängslet in hela 

grönytan söder om bostadshuset. Staketet och planket som taggtrådsstängslet sitter på ingår 

också i den sekundära gränskategorin. Utöver dem finns det även buskage, framförallt längs 

den östra förgården. Buskarna hägnar inte in förgården helt, men är en fysisk barriär som 
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markerar rummet och kan därför klassificeras som sekundär. Vi är osäkra på om vi vill 

kategorisera topografin i Kvibergs Park som sekundära gränser, för även om de kan utgöra 

barriärer så är de inte konstgjorda gränser med territoriella syften, som staket, planterade 

buskage och andra sekundära gränser. Topografi kan dock bidra till vissa rumsliga markörer 

som kan vara mer eller mindre svåra att ta sig över och därför anser vi att det kan ingå i den 

sekundära gränskategorin. 

 

Hos Grangläntan är det höga staketet i den södra öppningen en tydlig sekundär gräns. Den 

stänger till innergården söderifrån och även om det finns en grind är det endast medlemmar 

i föreningen som kan låsa upp. Det finns fler sekundära gränser i form av staket i de östliga 

och västliga öppningarna mellan byggnadsvolymerna, även om dessa verkar vara ha mindre 

syfte att stänga till flöden av människor och är hellre skyddsräcken eftersom gården är 

upphöjd från gatan intill. Gårdens upphöjning vill vi också kategorisera som en sekundär 

gräns. Upphöjningen må kanske inte ha ett medvetet syfte som en gräns utan är snarare en 

effekt av garaget under mark, men då den i viss mån utgör en barriär mellan gatan och 

gården kan även den ses som en sekundär gräns. Likaså kan trappan upp till grinden i söder 

kategoriseras som sekundär, eftersom den kan försvåra tillgängligheten till gården för vissa. 

Rampen i den norra änden kan även den klassificeras som en sekundär gräns eftersom den 

också innebär en höjdskillnad, även om den är gradvis och relativt enkel att ta sig över.  

 

Precis som de primära gränserna kunde de sekundära gränserna också avge vissa mentala 

gränser. I analysen om de primära gränserna beskrev vi hur vi kunde känna en gräns i 

hålrummen mellan byggnader, eftersom intrycket av dem som privata rum projicerades på 

hela området runt om dem. Vi upplevde samma sak med de sekundära gränserna: även om 

det kunde finnas öppningar i dem som tillät oss att passera kunde vi uppleva att vi inte 

tillhörde rummet de hägnar in. Nedan följer ett utdrag från Atles vandring när han lämnar 

den östliga förgården: 

 

”Jag lämnar gården framför Kvibergs Park och går ut på 

gångbanan mellan de två kvarteren. Genast känner jag 

en viss lättnad över att röra mig in på ett territorium  

som jag känner att jag får vistas på.” 

(Vandring, Kviberg, 2019-03-11, Atle) 

 

Förgården upplevdes alltså som mer privat än gångbanan mellan de två kvarteren i Kviberg, 

även om båda fysiskt sett är tillgängliga. Även om det inte fanns en fysisk gräns mellan 

öppningarna i de sekundära gränserna, så fanns det en mental. En övergång mellan två 

landskap där vi kände att ett var mer publikt och ett var mer privat. Det var en 

landskapssemiotisk tolkning av rummet, där rummet efter öppningen i den sekundära 

gränsen lästes in och tolkades som ett privat territorium. Så precis som med primära gränser 

upplevde vi att de sekundära skapar fler gränser än sina egna fysiska barriärer. Det är en 

indexikal tolkning där den sekundära gränsen som tecken antyder ett budskap bortom sin 

egen fysiska form. 
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Tertiära gränser 

 

Vi har inte kategoriserat alla gränselement som vi kunde observera hos de två kvarteren som 

primära eller sekundära gränser. Till exempel har vi inte kategoriserat skyltar, 

användningar, infrastrukturer och gränser utan materialitet. Detta är på grund av att dessa 

gränselement inte utgjorde fysiska barriärer för oss. Istället var de mer av mentala gränser 

som vi var tvungna att tolka, snarare än att de fysiskt hindrade oss från att beträda vissa 

territorier. Vår initiala tanke var att de här mentala gränserna var en del av de sekundära 

eftersom det inte är byggnader, men vi insåg snart att de mentala gränserna har en sådan 

komplexitet att de behöver en egen kategori. Därför vill vi utöka Minouras primära och 

sekundära gränser med en tredje kategori som vi väljer att benämna som tertiära gränser. Vår 

definition av termen är att de är mentala barriärer som signaleras genom geo- och 

landskapssemiotiska budskap. 

 

Vårt begrepp kan verka komplicerat vid första blick, men vi menar att de tertiära gränserna 

är vanligt förekommande omkring oss: i tunnelbanor markeras säkerhetsavstånd framför 

spåren med en linje på perrongen och på en gräsmatta kan en skylt finnas om att den ej får 

beträdas. Även gränser som kommuniceras muntligt från territoriets innehavare kan räknas 

in i de tertiära gränserna; precis som skyltar är de gränsmarkörer som i sig inte hindrar 

överträdelse men som ändå kan signalera ett territorium. Tertiära gränser är på så sätt 

gränser som stödjer sig på människors tolkningar av ikoniska, symboliska och indexikala 

tecken för att de ska kunna ta till sig ett territoriellt budskap. 

 

Den kanske tydligaste formen av tertiära gränser som vi kunde se hos de två kvarteren är 

skyltar, eftersom det är hos dem som alla tecken från Peirces triad kan hittas (ikoniska, 

symboliska och indexikala tecken). Hos både kvarteret Kvibergs Park och kvarteret 

Grangläntan förekom skyltningar som signalerade regler för innergårdarna. Till exempel, i 

Grangläntan noterade vi skylten intill entrén till innergården med texten “Privat Område - 

Obehöriga äga ej tillträde” och bilden av en uppsträckt hand.  

 

 
 
Figur 5.37. Skylten intill entrén till Grangläntan innehåller både ikoniska, symboliska och indexikala tecken. 
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Vi kan se hur alla Peirces tre kategorier av tecken förekommer i den här skylten. Den 

använder symboliska tecken i form av texten, ikoniska tecken i form av avbildningen av 

handen, och ikonen blir simultant ett indexikalt tecken eftersom den uppsträckta handen kan 

associeras till en hindrande gest. Dessutom finns det ytterligare ett indexikalt tecken i form 

av själva innergården som skylten hänvisar till. På så sätt blir skylten en geosemiotisk tertiär 

gräns eftersom det tydligt framgår att det finns en avsändare och ett fysiskt rum. Samma sak 

kan sägas om skyltar som inte använder text i sin kodning. Även om vissa skyltar som 

förbjuder hundrastning endast kommuniceras genom ikonen av en hund och symbolen med 

ett överstrykande rött streck kan fortfarande ett budskap om förbudet utläsas. 

 

Skyltar är relativt uppenbara former av tertiära gränser. De är direkta budskap som 

territoriets innehavare har placerat ut för att signalera särskilda regler om territoriet. Enligt 

vår definition kan också de tertiära gränserna finnas i form av marklinjer, pinnar i marken, 

trafikljus m.m., det vill säga alla markörer som får ett gränsskapande syfte för en mottagare. 

Marklinjen skiljer fotgängare från cyklister på GC-banan, stolpen kan markera ett av hörnen 

under en fotbollsmatch på en äng, och trafikljuset reglerar vilka fordon som ska få tillåtas 

köra. Ingen av dessa exempel är fysiska barriärer utan är endast gränsliga signaler.  

 

 
 
Figur 5.38. Ikonen av en cykel mellan två indexikala streck är ett exempel på en tertiär gräns, där ett 

geosemiotiskt budskap signalerar vilken del av den asfalterade banan som tillhör cykeltrafikanterna. (Bild: 

Freepik.com) 

 

Men vi vill inte begränsa de tertiära gränserna till att endast handla om gränsmarkörer som 

skyltar som har en tydlig avsändare. Den autoetnografiska vandringen genomsyrades av att 

vi uppfattade gränser utifrån föremål som inte tycktes ha medvetna syften som 
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gränsmarkörer. Följande utdrag ur Antons autoetnografiska vandring visar ett exempel på 

detta: 

 

“Lyktstolparna i sig har strategiska positioner i förhållandet till  

rummet och instinktivt kodas dem av mig som entrémarkörer  

mellan rummen där det inte finns några tydliga gränser.”  

(Vandring, Kvibergs Park, 2019-03-11, Anton) 

 

Två lyktstolpar som stod nära varandra kunde ge ett landskapssemiotiskt intryck att de 

markerade en gräns, även om det kanske inte var deras syfte. Likaså kunde vi tolka de stora 

infrastrukturerna på vardera sida om Kvibergs Park som gränser även om de inte direkt 

signalerade detta. Även om bilvägen och spårvägen fysiskt sett var möjliga för oss att korsa, 

kunde vi indexikalt associera vägarna till trafik och att vi därför inte bör korsa dem eftersom 

det vore en fara för våra liv.  

 

En annan tertiär gräns som också blev tydlig var när vi såg människor använda territorierna. 

Vare sig människor använde platserna för umgänge, lek, sport, grillning eller någon annan 

form av aktivitet så utgjorde de själva ett slags tertiär gräns eftersom deras egen närvaro 

skapade som en social, mental gräns. Vi kände att vi som inte hörde till territoriet inte borde 

inkräkta på människors aktiviteter eftersom vi då skulle göra intrång på ett väldigt intimt 

territorium. Människors användningar skapade en mental gräns som fick oss att avlägsna 

oss från rummet där de befann sig. 

 

Människor behövde dock inte alltid använda territoriet för att vi skulle uppfatta dem som en 

tertiär gräns. Vi kunde också uppfatta deras närvaro genom att se föremål och möblemang 

som vittnade om att de fanns i närheten. Hos Kvibergs Park och Grangläntan kunde vi till 

exempel se blomkrukor, bänkar, kvarlämnade leksaker, cyklar och andra föremål som vi 

kunde koppla till människors användningar och som medförde vissa mentala gränser hos 

oss. De här objekten blir exempel på tertiära gränser som inte har direkta territoriella syften. 

Cyklarna, leksakerna, blomkrukorna m.m. har ju huvudsakliga syften som lek och 

rekreation, men samtidigt har de en bieffekt att de signalerar någon annans appropriation av 

rummet. 

 

Med de här exemplen på tertiära gränser vill vi peka på deras mångsidighet och komplexitet. 

De är inte gränser som skapar fysiska barriärer, utan som genom mer eller mindre direkta 

koder ger upphov till mentala gränser. Detta väcker en tanke att deras förmåga att 

upprätthålla ett territorium stödjer sig på människors förmåga att tolka de koder som de 

använder. Detta kan ha en direkt korrelation med hur väl territoriet lyckas upprätthålla 

kontroll. Detta är inte en fråga som inte endast gäller tertiära gränser, utan även primära och 

sekundära. Genom att se på gränser som semiotiska teckensystem för territoriella budskap 

kan en fördjupad - och mer komplex - bild av gränser framträda. Vi kommer att fördjupa oss 

i den här diskussionen i nästa kapitel. 

 

 

I den här analysen har vi redogjort vilka gränselement vi såg hos kvarteren Kvibergs Park 

och grangläntan. Vi har kategoriserat dem efter Minouras primära och sekundära gränser 

men även efter vår egen kategori, tertiära gränser. På nästa sida följer en sammanställande 
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tabell som redovisar hur vi delade in gränserna, vilken typ av semiotik respektive kategori 

utgår ifrån, samt att vi ger exempel på vilka former av gränser vi kunde se för respektive 

kategori. 
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Typ av gräns Semiotisk kategori Gränsexempel 

Primära gränser Landskapssemiotik Bostadshus, garage, förråd 

Sekundära gränser Landskapssemiotik 
Staket, plank, taggtrådsstängsel, buskage, 

trappor, upphöjningar  

Tertiära gränser 
Geosemiotik, 

landskapssemiotik 

Skyltar, markbeläggning, lyktstolpar, 

människor, möblemang, leksaker, känslor 

 

 

Genom detta har vi har börjat se att landskaps- och geosemiotiken har en betydelse för 

gränser, samt att de kan bidra till att vi upplever gränser även där de inte fysiskt finns. I 

nästa kapitel kommer vi diskutera gränsens komplexitet genom att fördjupa oss i semiotiken 

och koppla den till teorin om territorialiteten.  
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6. Diskussion 

 

I det förra kapitlet presenterade vi resultaten från våra observationer hos kvarteren Kvibergs 

Park och Grangläntan. Vi redogjorde för vilka gränsskapande element vi kunde se i den 

byggda miljön, och genom en geo- och landskapssemiotisk analys kategoriserade vi dem 

som antingen primära, sekundära eller tertiära gränser – en kategori som vi själva myntade. I 

det här kapitlet kommer vi att fördjupa den semiotiska analysen om de olika 

gränskategorierna. Om gränser har en semiotisk dimension innebär det således att gränser 

kan tolkas på olika sätt eftersom människors konnotationer kan skilja sig åt. Detta har en 

påverkan på territoriet och den kontroll den utövar, och vi kopplar detta tillbaka till 

problematiken med den uppbrutna kvartersstrukturen. 

 

 

Relationen mellan semiotiken och territorialiteten 
 

Innan vi diskuterar våra analyser från observationerna vill vi först ta upp den koppling vi 

har kunnat identifiera mellan semiotiken och territorialiteten. Vi vill argumentera för att det 

finns ett starkt samband mellan territorialiteten och de semiotiska underkategorierna 

geosemiotiken och landskapssemiotiken där tolkandet spelar en stor roll. Territorier behöver 

inte alltid upprätthållas genom att de hägnas in av oöverkomliga barriärer, utan en kontroll 

kan också upprättas genom normer och sociala konventioner om hur vi ska förhålla oss till 

andras territorier. Habraken (1998: 128–130) diskuterar själv det här fenomenet, att territoriet 

kan signaleras genom olika former av markörer som informerar människor om dess 

rumsliga omfattning. För att vi människor ska kunna uppfatta de här markörerna och koppla 

dem till territoriella budskap krävs det att vi kan identifiera dem som just territoriella 

markörer. Det är här vi kan se en koppling mellan territorialiteten och semiotiken. 

 

I mötet mellan semiotiken och territorialiteten finner vi gränsen. Gränsen är vad som hägnar 

in territoriet, men gränsen är samtidigt också en visuell signal som kommunicerar en tröskel 

mellan två rum, antingen genom geosemiotiska tecken eller landskapssemiotiska tecken 

(Scollon & Scollon, 2003: 37, Lindström et al, 2011: 27–28). På så sätt kan en geo- och 

landskapssemiotisk diskussion appliceras på gränser. Gränsen behöver inte per automatik 

innebära att territoriet är avstängt för utomstående, utan den kan en helt enkelt vara en 

synlig övergång mellan två olika platser. Det är hur gränsen kodas med indexikala tecken 

som ett territoriellt budskap kan utläsas.  

 

Under undersökningen upplevde vi konstant trösklar mellan privata och publika landskap 

genom primära, sekundära och tertiära gränser. En passage mellan två tätt intilliggande 

byggnader blev till en tröskel, likaså en öppning i ett staket. Skyltar utgjorde trösklar genom 

att signalera territoriella budskap. Människor som använde platser blev i sig till trösklar till 

ett intimt rum, men trösklar kunde också finnas i de efterlämnade föremål som vittnade om 

människors närvaro. Det fanns trösklar mellan de privata och publika rummen överallt och 

de kommunicerades genom geo- och landskapssemiotiska budskap. Dessa blev till mentala 

gränser som bidrog till att vi kände tveksamhet över att tillträda vissa av platserna.  
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Vår iakttagelse är alltså att geo- och landskapssemiotiken förekommer där primära, 

sekundära och tertiära gränser finns, och det påverkar vårt förhållningssätt till territoriet. 

Men om semiotiken har en betydelse för de primära, sekundära och tertiära gränserna krävs 

det att människor kan uppfatta och tolka deras semiotiska tecken. Människor måste kunna 

förstå de semiotiska kodningarna i gränserna som indikerar territoriets omfattning. Som vi 

redogjorde i forskningsöversikten så är semiotiken starkt förankrad med kulturella faktorer 

(Chandler, 2007: 143–143). Mottagarens förmåga att tolka de semiotiska tecknen stödjer sig 

på att den besitter vissa kunskaper. Därför är vår tanke att människors tolkningar av gränser 

också präglas av faktorer som kultur, normer och språk eftersom det påverkar hur de 

kommer att tolka de semiotiska tecknen. Allra tydligast blir den här komplexiteten hos de 

geosemiotiska tertiära gränserna. 

 

 

Semiotiska komplexiteter hos tertiära gränser 
 

En tertiär gräns som en skylt ställer vissa krav på kulturella egenskaper hos mottagaren. Om 

det territoriella budskapet kommuniceras genom text förlitar det sig på att mottagaren 

förstår språket och är läskunnig. Detta väcker tanke hos oss att gränser kan vara olika 

tolkningsbara. Hur väl mottagaren förstår det korrekta budskapet stödjer sig på dennes 

kännedom om tecknens innebörd såväl som för den kultur och den kontext inom vilka de 

existerar. Detta kan innebära att människor kan ha olika uppfattningar om vad som är en 

gräns och inte.  

 

Vi kan här exemplifiera genom ”Privat område”-skylten i Grangläntan. Skyltens budskap 

förutsätter att vi förstår dess ikoniska, symboliska och indexikala tecken och genom det ett 

territoriellt budskap. Den förutsätter således att vi som mottagare kan läsa och att vi förstår 

språket som budskapet är skrivet på. Vi måste kunna känna igen avbildningen av handen, 

förstå vad handens stoppande gest innebär, och vi måste koppla budskapet till just vilket 

rum vi är obehöriga till. Vi författare besitter alla dessa färdigheter, och rummet som skylten 

syftar på blev relativt tydligt eftersom gården var relativt inramad av primära gränser. Om 

samma skylt skulle finnas på en helt öppen plats utan någon rumslig inramning skulle 

territoriets omfattning bli otydligt.  

           
  

Figur 6.1. Utan en tydlig rumslig dimension blir skylten som tertiär gräns svår att tyda. 

 

 

Dock, om vi inte hade varit svenskspråkiga skulle vi inte ha förstått det skriftliga budskapet, 

och genom det hade vi inte heller förstått den indexikala dimensionen om vilket rum skylten 
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syftar på. Om vi hade stött på en skylt med samma budskap men på ett språk vi inte talar 

skulle vi inte ha förstått det territoriella budskapet alls. 

 

       
 

Figur 6.2. De två skyltarna kommunicerar samma budskap men på olika språk. Om vi hade befunnit oss i 

Finland hade vi, som icke-finskspråkiga, inte kunnat förstå den tertiära gränsens budskap. Vi skulle kunna 

känna igen färgerna som kan associeras till varningstexter, men då vi inte kan förstå själva budskapet skulle det 

endast leda till förvirring hos oss och att vi omedvetet gör intrång på ett territorium. (Bilder: Idé-reklam & 

Malkit) 

 

En annan komplexitet som vi kan se hos tertiära gränser är att eftersom de inte är fysiska 

hinder är det relativt lätt för dem att brista i sin funktion att utöva territoriell kontroll. Även 

om mottagaren uppfattar och förstår alla tecken hos skylten har hen fortfarande förmågan att 

välja ifall hen vill lyda dess tecken eller inte. En skylt kan inte fysiskt hindra någon från att 

beträda ett territorium, och väljer den utomstående att korsa gränsen har den tertiära 

gränsen brustit i sin funktion. Givetvis kan personen som korsar gränsen motta 

konsekvenser från innehavaren, men om detta inte sker kan den utomstående 

institutionalisera en egen appropriering av territoriet.  

 

Vi kunde själva se detta i vårt eget beteendemönster när vi utförde våra platsobservationer i 

Grangläntan. ”Privat område”-skylten undanbad oss som obehöriga från att tillträda gården 

och till en början hade detta effekt eftersom vi var motvilliga till att passera gränsen. När vi 

väl beslöt oss för att ändå gå in - och inte mottog några protester från de boende - märkte vi 

snart att vi kände oss mer bekväma att röra oss genom gården. Vid nästföljande besök kände 

vi inte några tvivel alls att beträda gården eftersom vi redan hade gått emot den tertiära 

gränsen en gång tidigare och därför införlivat en egen användning av gården. Genom att vi 

själva kunde utmana de tertiära gränserna kan vi även se hur andra utomstående människor 

har kunnat göra detsamma i Grangläntan. I början måste människor ha upplevt samma 

tvivel som oss när de började spekulera ifall gården kunde användas som genväg, men när 

de väl började testa gränserna och snart insåg att de inte stötte på konsekvenser kunde ett 

beteendemönster börja skapas.  

 

Vi tror att det räcker med att ett fåtal personer institutionaliserar ett beteende för att andra 

människor ska börja ta efter samma mönster, och vi kan hitta stöd i Kärrholms (2004: 71) 

tanke att en upprepad användning kan leda till att ett nytt territorium skapas efter den 

användningen. Kvarteret Grangläntans uppbrutna kvartersstruktur möjliggjorde att gården 

kunde användas som en genväg, även om det initialt kan ha funnits tvivel kring vems 

territorium det var. När de tertiära gränserna då inte var tillräckliga i att signalera territoriets 

tillhörighet blev de boende tvungna att utöka gränsens materialitet och ett staket - en 

sekundär gräns - fick sättas upp för att återupprätta kontrollen över territoriet. 

 

Alltså, tertiära gränsers förmåga i ett kontrollera ett territorium stödjer sig på att människor 

uppfattar och tolkar de semiotiska tecknen korrekt, såväl som att de väljer att följa 
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budskapet. Tertiära gränser som använder mer universella tecken kan därför förstås i en mer 

global kontext, medan tertiära gränser som använder tecken som bara kan förstås inom en 

begränsad kontext endast kan blir tydliga för en begränsad andel människor. 

 

 

Användandet som gräns 

Under observationerna kunde vi även notera att människor själva kunde spela en roll som 

tertiära gränser genom sina användningar av territorierna. Kärrholm (2004) menar att 

handlingen situerar och upprätthåller territorialiteten på platsen. I det fallet måste även 

användandet av territoriet ses som gränsskapande då den sociala användningen av en plats 

påverkar hur vi använder territoriet och påverkar den territoriella effekten. Den främsta 

markeringen för ett revir menar Malmberg är människan själv, men när vi inte kan 

uppehålla oss i reviret och vakta det så fungerar de fasta objekten t.ex. staket, flaggor och 

bommar som ett konstgjort revirbeteende (Malmberg, 1986: 28).  Därför anser vi att även 

människan i sig kan ses som en gränsmarkör som via sociala mönster upprätthåller och 

situerar territorialiteten. En människa kan tillrättavisa utomstående samt påverka 

utomståendes upplevelse av territoriet genom kroppsspråk, blickar och rörelsemönster. 

Upplevelsen av andra människor var den gräns som vi upplevde som mest påtaglig under 

observationerna, men här behöver vi även erkänna vår roll som observatörer och vår 

medvetenhet om att plocka upp dessa signaler. Det var i ögonblicken som vi mötte 

människor som flest mentala gränser kom fram under observationen.  

 

”Jag närmar mig grinden och när jag precis ska se till att öppna 
ser jag någon innanför staketet till höger om mig som närmar 

sig; jag vänder mig instinktivt tillbaka och halvspringer ner för 
trapporna igen. Staketet i sig är en väldigt stark barriär som jag 
tolkar till en förbjuden passage för mig som utomstående. När 

jag ändå försöker passera grinden och möter en annan 
människa, förstärks den känslan och det känns som att jag har 

blivit ertappad med ett bus inför mamma. Snabbt vill jag ta mig 
därifrån, och inte vända om. Jag går därför i lite högre takt bort 

från staket, bort från territoriet och upp mot mitten av 
Kvillebäcken.” 

(Vandring, Kvillebäcken, 2019-03-11, Anton) 

Upplevelsen av människors användning var alltså en stark upplevelse under den auto-

etnografiska vandringen. Men under den tredje observationen fick vi fram ett förvånansvärt 

lågt resultat av användning i Kvillebäcken. Den låga användningen av territorierna får oss 

dock att tänka på Minouras resonemang om appropriation av gårdar kopplat till storleken 

gårdens storlek. Hon menar att den territoriella kontrollen kan öka genom högre inhägnad 

av gården, men själva användningarna som sker på territoriet är mer kopplat till storleken på 

gården (Minoura, 2016: 255). Om människan är en viktig faktor som gräns som vi upplevde 

så är det kanske även därför som använde gården som en passage?  

 

När vi identifierade människans roll som gräns fick vi också intrycket att människor inte 

nödvändigtvis behövde befinna sig på platsen för att vi skulle uppfatta deras appropriation 

av territoriet. Det kunde även räcka med att vi såg spår av människor hade befunnit sig på 
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platsen som vi kunde uppfatta territoriet. Precis som sekundära gränser som staket och 

buskage, som antyder markörer för någon annans territorium, kan spår av människors 

användningar ha samma effekt även om materialiteten skiljer sig åt. Medan sekundära 

gränser kan ha ett mer tydligt syfte att hägna in territorium och genom det signalera en 

tröskel mellan det publika och privata rummet, kan efterlämnade föremål på samma sätt 

signalera ett territorium. Vi vill koppla detta till Minouras resonemang om upplevd kontroll 

över territoriet. Desto högre kontroll människor upplever att de har över sitt territorium, 

desto tryggare är de i valet att lämna efter sig egna tillhörigheter på det. Minoura 

argumenterar att den här upplevda kontrollen till stor del påverkas av i vilken utsträckning 

territoriet hägnas in och begränsar vilka som har tillgång till det (Minoura, 2016: 272–273).  

 

Vår tanke att tertiära gränser stödjer sig på semiotik förståelser för sociala och kulturella 

koder får oss att fundera över ifall alla former av gränser egentligen stödjer sig på vissa 

kulturella kunskaper. Vi menar att primära och sekundära gränser kanske också förutsätter 

vissa kulturella kunskaper för att de ska kunna upprätthålla sina territorier. 

 

 

Semiotiska komplexiteter hos primära och sekundära gränser 
 

I det förra avsnittet diskuterade vi semiotiska komplexiteter hos de tertiära gränserna. 

Eftersom de kan kräva vissa förkunskaper för vissa semiotiska tecknen innebär det att vissa 

mottagare inte kan uppfatta det territoriella budskapet. I det här avsnittet diskuterar vi 

samma fråga fast för de primära och sekundära gränserna. Tertiära gränser, som skyltar, må 

använda tydligare semiotiska tecken som ikoner och symboler, men vi menar att även 

primära och sekundära gränser har indexikala dimensioner där de kan signalera gränser 

genom vissa sociala konventioner.  

 

Vår iakttagelse är att de primära och sekundära gränserna - byggnader och staket m.m. – inte 

bara upprätthåller territoriell kontroll genom att utgöra barriärer som förhindrar obehöriga 

från att överträda territoriet, utan själva existensen av byggnaden och staketet indexikalt sett 

associeras till rumsliga markörer. De primära och sekundära gränserna är enligt oss inte 

geosemiotiska tecken, utan endast landskapssemiotiska. De är inte är kodade med direkta 

territoriella budskap som skyltar och andra markörer är, utan den territoriella signalen är 

hellre en bieffekt av deras materialitet. Minoura lyfter själv en liknande poäng, då hon 

resonerar att en byggnadsfasad signalerar ett gränssnitt mellan det privata och publika 

rummet (Minoura, 2016: 26). Det leder till en underförståelse att allting innanför byggnadens 

väggar tillhör dess innehavare och därför kan inte territoriets tillhörighet diskutabelt. Vi 

menar alltså att samtidigt som byggnaden med sin fysiska form etablerar en fysisk gräns, så 

är morfologin i sig även ett indexikalt tecken som signalerar ett territorium.  

 

För att exemplifiera: i figur 6.3 ser vi en bild på en typiskt svensk villa. Vi kan denotera flera 

egenskaper hos byggnaden som fönstren och sadeltaket, vi kan se dess skala på en och en 

halv våning, och den faluröda färgen är en detalj som vi är bekanta vid att se inom vår 

svenska kontext. Dessa tecken, såväl som många fler, gör att vi kan göra associationen till 

byggnaden som ett hus. Med den konnotationen följer ytterligare konnotationer som typisk 

svensk arkitektur, landsbygd, men också att huset är ett hem, ett privat territorium. Den 

landskapssemiotiska inläsningen av huset kan på så sätt leda till tolkningen att det är en 
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gräns som vi inte bör närma oss eftersom vi då gör intrång på någon annans territorium. 

Detta förutsätter dock att mottagaren kan känna igen strukturen som ett hus och associera 

det till ett privat rum.  

 

Samma landskapssemiotiska läsning kan vi göra av den sekundära gränsen i bilden, staketet. 

Vi kan bland annat denotera dess materialitet av trä, dess grind, hur den ser ut att hägna in 

en plats. Dessa är alla tecken utifrån vilka vi kan tolka objektet som just ett staket, vilket i sin 

tur indexikalt kan associeras till markerandet av ett privat territorium. Även om grinden är 

olåst, eller att vi enkelt skulle kunna klättra över staketet, associerar vi objektet till sociala 

konventioner om att respektera andras territorium. 

 

 
 
Figur 6.3. Genom en landskapssemiotisk analys kan attribut hos byggnaden i bilden, som fönster, tak, skala 

m.m. urskiljas och gemensamt forma en betydelse av att det är ett bostadshus. I sin tur kan den röda färgen på 

fasaden, de vita knutarna och sadeltaket indexikalt associeras till klassisk svensk arkitektur. En liknande 

landskapssemiotisk kan göras för staketet som utöver sin rumsliga inhägnad också kan associeras till det 

privata rummet. Även om staketet inte är en särdeles hög barriär kan det i sin egen fysiska form vara signal 

nog för ett territorium. Tennisnätet och flaggstången kan också indikera en mänsklig närvaro, men då som 

tertiära gränser. (Bild: Dinbyggare) 

 

Vi menar att både primära och sekundära gränser kan utöva kontroll över territoriet genom 

att utomstående människor autokommunikativt tolkar dem och den närmaste omgivningen 

som privata rum. Att människor formar förståelser genom sociala föreskrifter att det är en 

gräns de inte bör försöka ta sig över. Samtidigt stödjer sig den här förståelsen på en kulturell 

kännedom om att huset och staketet ska kopplas till just privata territorier. Även om ett 

staket är lågt och fysiskt möjligt att klättra över kan dess materialitet på egen hand signalera 

utåt att det är en gräns som inte bör överskridas. Precis som vi argumenterade i det förra 
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avsnittet kvarstår faktum att människor har en fri vilja och kan själva välja att beträda ett 

territorium, även om de förstår de landskapssemiotiska kodningarna. Människor kan 

fortfarande klättra över ett staket, och inbrottstjuvar kan fortfarande göra inbrott i bostäder. 

 

Vi ser alltså att de primära och sekundära gränserna kan ge upphov till gränser även om de 

inte hägnar in territoriet, men för detta krävs att det finns en mottagare som kan känna igen 

dem som privata sfärer. Detta är vad vi gjorde under våra observationer i Kvibergs Park och 

Grangläntan. Vi kunde urskilja olika gränselement som byggnader, staket, buskage och 

associerade dem som indikatorer för privata rum, även om de inte stängde in territorierna.  

 

Beträffande indexikaliteten hos primära och sekundära gränser, vad vi också har kunnat se 

under våra undersökningar, är att människor verkar kunna läsa in många fler betydelser hos 

sekundära gränser än bara gränsmarkörer. I Kvibergs Park har fallet med taggtrådsstängslet 

som nämnt lett till upprörda reaktioner hos de boende i det intilliggande kvarteret 

Beväringsgatan eftersom de känner sig utpekade som brottslingar. Flera av 

intervjupersonernas kommentarer visar på landskapssemiotiska tolkningar och att de 

associerar stängslet till mer än bara inhägnandet av en gård. Vi kan lyfta några av dem igen:  

 

”Detta är så fruktansvärt upprörande. Är vi, på 
Beväringsgatan, så hemska att de måste stänga oss ute? 

Det känns som en ny Berlinmur.” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
”Ska vi förklara för våra barn att det är så här man 

löser problem. Genom att stänga ute andra människor. Det 
liknar hur Trump resonerar i USA när han vill bygga murar.” 

(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
”Just taggtråd blir en sådan tydlig symbol för att stänga ute 
människor som inte är fina nog. De har säkert blivit av med 

saker men jag kan tänka mig att det blivit mer stölder efter att 
de satte upp staketet för då undrar nog folk om det finns 

något intressant där innanför och går in och tittar.” 
(Göteborg Direkt, 2018-11-12) 

 
“Det ger en fängelsekänsla. Det säger: ni är inte välkomna till oss.“ 

(Aftonbladet, 2018-12-04) 
 

Vad vi kan utläsa från de här kommentarerna är att intervjupersonerna själva gör vissa 

landskapssemiotiska tolkningar av taggtrådsstängslet. Stängslet blir mer än bara en 

inhägnad av ett privat rum, det blir även ett indexikalt tecken som associeras till negativa 

saker som fängelser, Berlinmuren, Donald Trumps mur mot Mexiko, och en symbol för 

segregation. Detta stärker vår tes att även sekundära gränser kan ha semiotiska betydelser, 

att materialiteten har som en landskapssemiotisk bieffekt. Föreningens syfte med 

taggtrådsstängslet var att upprätthålla kontrollen över sitt territorium, men sättet på vilket 

gränsen utövar den här kontrollen ger väldigt negativa associationer. Det påminner oss om 

Madanipours (2003: 211) argument, att gränsen är en social uppdelning av rummet och 

därför bör utformas ömsesidigt för att respektera respektive sida – något som 

taggtrådsstängslet uppenbarligen inte gör då det blir som en symbol för segregation. 
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Vår slutsats är således att alla gränser är indexikala ur ett landskapssemiotisk eller 

geosemiotiskt perspektiv, där gränselementen kan förstås genom mottagarens associationer, 

baserade på kulturell bakgrund och erfarenhet. Förutom att gränser kan innebära mer eller 

mindre fysiska hinder som försvårar en överträdelse kan de också handla om visuella tecken 

i den byggda miljön som signalerar territoriella budskap till oss när vi rör oss genom den 

materiella världen. Ett staket kan ses som en avskiljare av rummet men också, inom en 

kulturell kontext, som en representation för ett privatiserat rum. Som semiotiskt tecken kan 

staketet också leda till långt fler konnotationer; som i intervjuer där Kvibergs 

taggtrådsstängsel associeras till fängelser och Berlinmuren – två väldigt starka associationer. 

Vår uppfattning är därför att gränsens materialitet och utformning har en stor påverkan på 

hur vi associerar och tolkar gränsen, och i förlängningen hela territoriet.  

 

Ett staket kan variera i höjd, material, hur permeabelt det är, hur mycket insyn det ger till 

territoriet m.m. Ett lågt trästaket och ett högt metallstaket med taggtråd må ha samma 

funktion att utöva territoriell kontroll men ger samtidigt helt olika associationer. Detta 

verkar vara genomgående för alla former gränser, att även om funktionen är att utöva 

kontroll över ett territorium finns det landskapssemiotiska och geosemiotiska skillnader i hur 

de upprätthåller territorialiteten. Till exempel, en häck har en funktion som rumslig 

uppdelare men också utsmyckning i trädgårdar och kan därför ha en landskapssemiotisk 

indexikalitet där den associeras till privata rum. Likaså har en sekundär gräns som en trappa 

en funktion att röra sig i höjdled men kan landskapssemiotiskt sett innebära en övergång 

mellan två rum. Gränsernas materialitet har därför även en stor roll i hur vi tolkar 

territorialiteten, och som Madanipour (1998) påpekar så är utformningen av gränserna 

viktiga för hur staden upplevs. Därför måste gränserna också kunna prestera på varierande 

sätt, den måste förstås som gräns men samtidigt inneha en materialitet som inte utövar 

kontroll alltför aggressivt – som taggtrådsstängslet i Kvibergs Park gör.  

 

I det här avsnittet har vi fördjupat analysen av landskaps- och geosemiotikens betydelse för 

gränser. Vi har tagit upp vilka förkunskaper som kan krävas av mottagaren för att den ska 

kunna tolka primära, sekundära och tertiära gränser som just gränser, och resonerat varför 

andra tolkningar kan göras. Vi har även lyft hur gränser kan associeras till fler innebörder än 

bara gränsmarkeringar, som intervjupersoner har gjort i fallet med taggtrådsstängslet i 

Kviberg som associerades till fängelser och Berlinmuren.  

 

 

Gränser mellan gränserna 

 
Fram till nu har vi diskuterat landskaps- och geosemiotiken hos de olika gränskategorierna 

samt även vilka komplexiteter som semiotiken kan innebära för dem. Vad vi vill diskutera i 

följande stycke är kanske den mest abstrakta aspekten av de semiotiska gränserna, om vilken 

rumslig känsla olika former av gränser bidrar till. Som vi har visat på under det här arbetet 

kan en känsla nämligen vara nog för att fungera som en tertiär gräns.   

  

I den förra delen diskuterade vi hur en primär gräns som ett hus eller en sekundär gräns som 

ett staket kan signalera indexikala budskap om att de är privata territoriet. Men vad vi 

också lade märke till var att tertiära gränser även kunde uppstå i hålrummet 

mellan två primära eller två sekundära gränser, eller en kombination av de båda. Det var 
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som att det bildades en mental gräns i vakuumet mellan dem som var tillräckligt stark för att 

vi skulle känna viss tveksamhet till att beträda vissa delar av kvarterens territorier.  

 

Vi har tidigare nämnt rummets betydelse för tertiära gränser. Till exempel, skyltar med 

geosemiotiska territoriella budskap blir tydligare när de har en fysisk plats att hänvisa till, en 

plats blir tydligare när den ramas in av andra primära eller sekundära gränser. En skylt vid 

en helt öppen plats skulle bli otydlig om just vilket rum den syftar på och skulle därför inte 

kunna utöva kontroll i någon vidare utsträckning.  

 

Stadens rumsligheter byggs upp av både dess byggnader men också genom sekundära 

gränser.  Beroende på vilken form av gräns som tillämpas får det olika effekter på rummet, 

vi kunde själva uppleva en skillnad i rummet beroende på om det hägnades in med ett staket 

eller ett plank. Ett staket kan man se över, kanske till och med igenom, men ett plank kan 

skydda helt från insyn. Det ger olika effekter på deras territorierna på respektive sida om 

dem, både det omslutna privata rummet men också det offentliga rummet runt om. 

 

           
  

Figur 6.4. Rumslig påverkan på skyltens budskap 

 

 
Där fysiska gränser stod på nära avstånd till varandra uppstod ofta tertiära gränser i 
mellanrummet mellan dem. Till exempel, om två byggnader stod nära varandra, men hade 
en fri passage i mellan, kunde vi fortfarande känna en mental gräns i hålrummet. De var 
mentala gränser som vi själva tolkade genom relationen mellan de två byggnaderna.   
 

Vi har tidigare nämnt den norra entrépassagen i Grangläntans intill vilken skylten om privat 

område sitter. Även om skylten gav ett tydligt territoriellt budskap kunde vi även identifiera 

en mental gräns i det smala hålrummet mellan byggnaderna. Fasadernas närhet till varandra 

gav, landskapssemiotiskt sett, upphov till en tertiär gräns i mellanrummet. Vår motvillighet 

att gå in på gården kom alltså inte bara genom skyltens budskap utan även förhållandet 

mellan byggnaderna som gav ett väldigt privat intryck. Nedan följer en anteckning från 

Atles autoetnografiska vandring i Kvillebäcken. 

 

”Jag rör mig genom en smal passage mellan två byggnader. Jag 
märker hur jag känner mig mer tveksam till att använda 

smalare passager där byggnaderna runt om står närmare. Som 
att jag känner mig mer övervakad i de vägarna.” 
(Vandring, Kvillebäcken, 2019-03-11, Atle) 
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En liknande upplevelse kom till Anton i Kvibergs Park, där hålrummet mellan skivhuset och 

en garagelänga upplevdes som en gräns även om det inte fanns några egentliga markörer för 

detta. Det kändes som en gräns till bostadsgården eftersom byggnadernas relation ledde till 

en rumslig förändring på respektive sida om passagen. Nedan följer en anteckning av Anton 

från Kvibergs Park: 

 

”Mellan kortsidan av huset och en garagebyggnad finns en 

liten kil som leder mig tillbaka ner mot bostadsgården. […] 

Kilen mellan husen skapar en liten portal som en entré in till 

det nästföljande rummet. Innanför den lilla kilen finns en 

gångbana markerade med odlingar vid sidan av gångbanan. 

[…] Precis i övergången mellan parkeringen och gångbanan 

finns också en liten markering i markbeläggningen mellan dem 

olika rummen. Sammantaget blir kilen och gångbanan i sig som 

en entré som leder en framåt in till nästa rum.” 

(Vandring, Kviberg, 2019-03-11, Anton) 

 

 

I det sista exemplet fanns det knappt en märkbar gräns, den enda gränsindikatorn som fanns 

var att gångbanan som leder ner till huset hade asfalterats om. Det främsta tecknet på att en 

gräns fanns var rumsligheten som fanns mellan skivhuset och garagelängan.  

 

De sekundära gränserna kunde också bidra till den här mentala känslan av gränser i 

hålrummet mellan dem. De sekundära gränserna skiljer sig dock lite åt från de primära 

eftersom de inte är byggnadskroppar, och därför påverkas varje rum av vilken typ av 

sekundär gräns det markeras med. Längs gränsen mot Beväringsgatan i Kvibergs Park så 

utgjordes gränsen av passager med individuella element, och passager med flera 

gränselement som verkade tillsammans. De skapade genom sin materialitet olika typer av 

gränser. Kvibergs Park innergård ramas in av taggtrådsstängsel men vi kunde fortfarande se 

in på gården. Det gjorde att det rummet var avskilt genom en fysisk barriär, men vi kunde 

fortfarande se genom staketet och därför försvinner en del av den rumsliga skillnaden. 

Planket däremot gav insynsskydd mellan rummen och gav därför en större rumslig skillnad 

mellan gårdarna. 

 

Längs den östliga förgården i Kvibergs Park löper ett staket längs buskaget, och eftersom 

buskaget ger insynsskydd så bidrar den till en liknande rumsförändrande effekt som 

planket. När buskagen var de enda gränser påverkade deras utformning den fysiska effekten 

som barriär. De sekundära gränserna hade samma påverkan på hålrummet som de primära 

gränserna men olika materialiteter som påverkade känslan i hålrummet olika.  

 

Förgården i Kvibergs Park kan nås genom en entré mellan staketen och buskagen, och som 

vi tidigare nämnt bidrog de två formerna av sekundära gränser till en stor rumslig skillnad. 

Entrén som hålrum var relativt sett en smal passage och påverkades därför starkt av den 

rumsliga skillnaden i materialiteten hos de sekundära gränserna som omgärdade 

hålrummet. De tertiära gränserna, som bestod i två markerande lyktstolpar och en ändring i 

markbeläggningen, kunde tolkas som gränsliga markörer som fyllde hålrummet med en 

materialitet.   
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Figur 6.5. Olika typer av sekundära gränser påverkar den territoriella upplevelsen på olika sätt. 

 

 

Ytterligare exempel på gränser i mellanrummen i Kvibergs Park kunde uppfattas i rummet 

inom den östliga förgården där de sekundära gränserna består av buskage, topografi och 

lyktstolpar. I den autoetnografiska vandringen kändes det här rummet som ett offentligt rum 

trots att den ligger inom fastighetsgränsen.  

 

”Gränserna finns inte runt hela cirkeln,  
och det gör att den känns mer att den tillhör 

 en del av den park jag kom ifrån mer än att tillhöra territoriet […] 
Territoriet är ändå subtilt markerat i den här delen av territoriet,  

men det är inte alls samma tydlighet i gränserna som jag  
tidigare har upplevt och i rummet finns det mer av en offentlig karaktär. ” 

(Vandring, Kviberg, 2019-03-11, Anton) 

 

Hos Kvibergs Park löper ett buskage längs fastighetsgränsen mot Beväringsgatan, samt två 

lyktstolpar på var sin sida om gångbanan. Norr om gångbanan reser sig kullen med 

skogsdungen ovanpå.  Det är relativt långt mellan kullen och buskens slut som gör att 

rummet är uppluckrat utan fysiska barriärer. Det gör att det blir en liten rumslig skillnad 

mellan de två gårdarna. Vi upplevde att lyktstolparna på sidan av gångbanan tillräckligt 

starka territoriella markörer efter de inte har en tydlig fysisk plats att hänvisa ett territoriellt 

budskap till.  På den östliga sidan av det ovala rummet finns det tätare buskage och 

topografin är mer påtaglig. Rummet på den här sidan är således mer markerat av fysiska 

element som bidrar till en rumslig skillnad och accentuerar hålrummet som det ovala 

rummet övergår i. När vi går från det ovala rummet in i nästa rum så blir det en rumslig 

skillnad och vi gör en tolkning att det finns en gräns eftersom det sker en rumslig 

förändring. Det står även här två lyktstolpar och här blir de som mycket tydligare markörer 

då de ingår i den rumsliga förändringen.  Det här, menar vi, visar på att uppluckrade gränser 
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har svårare att signalera territorialitet, genom att den fysiska platsen de signalerar ett 

budskap över blir otydligt. 

 

Hur vi tolkar gränser påverkas då av den rumsliga dimensionen och i hur de fysiska 

gränserna bidrar till en tydlig rumslig skillnad. De sekundära gränserna har olika fysiska 

kvaliteter och bidrar till den rumsliga skillnaden på varierade sätt beroende på utformning.  

Med tydligare rumsliga skillnader så kommer gränserna bli effektivare i att utöva kontroll, 

och bör därför även ha en påverkan på territorialiteten genom att territoriet blir mer tydligt. 

Genom tertiära gränser kan gränsen markeras där det saknas fysiska element men utövar sin 

kontroll mer effektivt i relation till de andra primära och sekundära gränserna.     

 

Med det här resonemanget har vi velat lyfta den yttersta komplexiteten som vi har kunnat 

identifiera hos gränser och just hur rummen de hägnar in upplevs. Det är en abstrakt fråga 

att diskutera men som kan påvisa varför vi känner sådana territoriella osäkerheter kring de 

uppbrutna kvartersstrukturerna. De lämnar efter sig en mängd av mer eller mindre tydliga 

gränser i hålrummen, där flera territoriella budskap kan gå emot varandra, där vi själva 

behöver ta beslut om territoriets omfattning och tillhörighet, något som mycket väl kan leda 

till konflikter. 

 

När vi nu har genomfört alla våra diskussioner om komplexiteter runt olika sorters gränser 

vill vi i nästa del återgå till det vad som fick oss att vilja diskutera gränsens komplexitet från 

första början: den uppbrutna kvartersstrukturen.  

 

 

Uppbrutna kvarter och territoriella komplexiteter 
 

För att avsluta diskussionen vill vi återkoppla diskussionen till territorialiteten och till den 

uppbrutna kvartersstrukturen. Utifrån både vår analys och Minouras (2016) forskning vill vi 

argumentera för att den territoriella kontrollen minskar i en uppbruten struktur eftersom 

den primära gränsen inte omsluter territoriet. I stället lämnar den uppbrutna strukturen 

hålrum i vilka andra gränser fortfarande förekommer, fast i olika abstrakta och tolkningsbara 

former. Detta kan leda till skilda tolkningar hos boende och allmänheten och på sikt att 

utomstående börjar appropriera rummet mot de boendes vilja. 

 

I Kvibergs Park och Grangläntan är vår uppfattning att de uppbrutna kvartersstrukturerna 

har lett till att boende och utomstående har haft olika uppfattningar om innergårdarnas 

tillhörighet. I Kvibergs Park har gården tolkats som en gemensam yta för att den enda 

gränsen som länge fanns mellan fastigheterna var den juridiska fastighetsgränsen (intervju 

1), och i Grangläntan har boende upplevt att den uppbrutna strukturen har lett till att 

obehöriga har använt innergården som en genväg (intervju 2). I båda fallen har de 

uppbrutna strukturerna bidragit till otydliga landskapssemiotiska signaler om var gränsen 

mellan privat och publikt går, vilket har lett till olika territoriella tolkningar hos boende och 

utomstående. Allmänheten har som följd tolkat innergårdarna som publika rum – en 

tolkning som de boende, territoriets innehavare, inte håller med om.  
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Kärrholm (2003) menar att territorialitet utvecklas genom en återkommande användning och 

genom det kan vi se att de boende i kvarteren har känt sig hotade av utmanande beteenden, 

och har instinktivt försökt att skydda sina territorier från hotande institutionaliseringar som 

intrång, skadegörelse och brott. Både kvarteren Kvibergs Park och Grangläntan må vara 

planerade efter integrerande tankar och att innergårdarna ska vara just 

semiprivata/semipublika rum (intervju 1, Göteborgs Stad, 2008: 23), men att de boende som 

följd har satt upp staket för att skydda sina privata intressen tyder på ett behov av en 

tydligare uppdelning mellan de privata och publika sfärerna.  

 

Det är i det här läget som revirsbeteendet som Malmberg (1986) skriver om aktiveras, 

eftersom det enligt honom uppstår i beetendehandlingens ögonblick. I Grangläntan har 

boende först försökt förändra de yttre intressenas beteende genom att förtydliga gränserna 

med skyltar, och i Kvibergs Park satte föreningen till en början upp endast ett staket. 

Skyltarna (de geosemiotiska tertiära gränserna) och staketen (de landskapssemiotiska 

sekundära gränserna) verkar dock inte ha fungerat för att upprätthålla kontrollen över 

respektive kvarters territorium, vilket har lett till att föreningarna har behövt utöka 

materialiteten i ett ytterligare försök att upprätthålla kontroll. I Grangläntan gick en skylt 

över till ett högt staket, och i Kvibergs Park utökades det redan höga staketet med taggtråd. 

Båda lösningarna liknar Sacks (1986) resonemang om att befästa ägandeskap över 

territorium genom att uttrycka territorialitet, en handling han definierar som ett försök att 

påverka, influera eller kontrollera människor, fenomen och relationer inom territoriet.  

 

Genom föregående stycke kan vi se hur territorialitet som begrepp både är mångfacetterat 

och komplext, och att det inte alltid är glasklart vilka skillnader som finns mellan de 

teoretiska synsätten på begreppet. Många gånger syftar det till samma sak förutom en liten 

skillnad, eller att de används för att se en sak men passar in att förklara andra delar. Ett 

exempel är Kärrholms (2004) teori om territorialitet som verksam kontroll, den fokuserar till 

stora delar på det offentliga rummet, och hans teori handlar om att territorialitet skapas och 

återskapas i användningen av territoriet. I det privata rummet kan territorialiteten vara stark 

trots att territoriet inte används (Minoura, 2016). Användningen har inte alltid en så stor roll 

i det privata rummet och hans teorier kan inte fullt ut appliceras där. Däremot har 

Kärrholms teoretiska delar hjälpt till att förstå varför territorialiteten hos Kvibergs Park och 

Grangläntan har utmanats och vad som har lett fram till förstärkningen av gränsen. I det 

föregående stycket används flera teoretiska perspektiv för att förklara konflikten i olika delar 

av processen. Kärrholms teoretiska territorialitet som verksam kontroll kan förklara det 

beteende som uppstår från utomstående, att det blir ett beteendemönster som upprepas och 

som till slut blir en sanning eftersom territoriet används på ett visst sätt. De boendes reaktion 

kan därefter förklaras genom en primitiv instinkt som revirsbeteendet när de börjar känna 

sig hotade av användningen som sker. Genom att sätta upp stängslet har de åter förtydligat 

sitt territorium. Teorierna har styrkan att de kan förklara enstaka delar av processen under 

konflikten, varför situationerna i kvarteren har uppstått, och varför gränsen har förstärkts.  

 

 

I det här kapitlet har vi diskuterat våra resultat från undersökningarna och tankar om 

semiotikens betydelse för gränser i relation till vår forskningsöversikt. Vi har diskuterat vår 

iakttagelse om gränsers roll som sociala konstruktioner och hur semiotiken kan vara en 

påverkande faktor för hur vi och andra uppfattar gränser och territorium. Här vill vi avsluta 
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vår diskussion för att i nästa kapitel återkoppla till vårt syfte och svara på de 

forskningsfrågor som har väglett oss under hela det här arbetet. 
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7.  Slutsats och reflektion  
 

Under det här arbetet har vi fördjupat oss i gränsens komplexitet och velat bättre 

begripliggöra vad en gräns innebär. Arbetet har vägletts av följande fyra frågor: 

- Vad består gränsen av? 

- Hur kan gränsen tolkas? 

- Hur påverkar gränserna territorialiteten? 

- Vilka sociala gränser kan urskiljas som upprätthåller territorialitet? 

Den territoriella forskningsöversikten kunde till viss del svara på våra frågor, men mycket av 

den fokuserade på själva territoriet hellre än gränsen som omgärdar det. Minoura (2016) 

visar visserligen på hur den primära gränsens utformning påverkar territorialiteten men 

avsnitten om andra gränser än byggnaden är inte vidare utvecklad. Kärrholm (2004) skriver 

om hur territorialitet skapas och hur gränser uppstår men inte om gränsens materialitet i sig 

och dess påverkan på rummet. Malmberg (1968) menar till och med att gränserna är en 

förlängning av människans revirbeteende men lämnar ämnet genom att referera till pinnar i 

marken. Madanipour (2003) menar att gränserna är viktiga för hur staden upplevs och att en 

större hänsyn borde tas i gränsskapandet, men utvecklar inte vidare mer om vad själva 

gränsen innebär.  

 

Avsaknaden av en diskussion om själva gränsens materialitet gav oss en möjlighet till en 

egen fördjupning där vi kunde uppfatta en landskaps- och geosemiotisk betydelse över vilka 

territoriella associationer som olika former av gränser kan ge. Kategoriseringen av gränser 

har under undersökningens gång utökats och genom den geo- och landskapssemiotiska 

tolkningen anser vi att gränsens materialitet genom sin indexikalitet inte bara påverkar 

gränsen i sig ut även det inhägnade rummet. När vi nu har undersökt de här frågorna 

genom både existerande forskning och våra egna undersökningar och analyser vill vi ge de 

svar som vi har kommit fram till. 

 

En gräns kan bestå av olika materialiteter beroende på vilken av de tre kategorierna av 

gränser det rör sig om. En primär gräns utgörs av alla typer av byggnadsvolymer. En villa, 

en kontorsbyggnad, ett höghus eller – som det här arbetet har fokuserat på – ett 

flerbostadshus. Sekundära gränser handlar om andra fysiska barriärer utöver byggnader 

som kan hägna in ett rum, som ett staket, ett buskage, en trappa, eller en nivåskillnad. De 

primära och sekundära gränserna kan omgärda territoriet i olika utsträckning. Till exempel, 

ett kringbyggt kvarter hägnar in hela sin innergård, men ett lamellhus hägnar inte in det alls. 

Slutligen, de tertiära gränserna utgörs, enligt oss, av territoriella signaler som skyltar, olika 

markbeläggningar, mentala gränser och andra exempel där människan autokommunikativt 

tolkar en övergång till ett annat territorium. 

 

Utifrån ett semiotiskt perspektiv är vår iakttagelse den att primära, sekundära och tertiära 

gränser alla har en indexikal dimension vilket gör att de olika kategorierna kan tolkas på 

olika sätt. De primära och sekundära gränserna kan, utöver sin fysiska inhägnad runt ett 

territorium, också ha en gränsskapande effekt genom att de i sig associeras till privata rum. 

Detta stödjer sig på att människor känner igen dem som landskapssemiotiska tecken för just 

privata rum, men gör de inte detta kan gränsernas territoriella kontroll minska. De tertiära 

gränserna kan tolkas genom både geosemiotiken och landskapssemiotiken. De tertiära 
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gränserna kan också ha landskapssemiotiska betydelser genom att det finns gränselement 

som inte är medvetna medel för att utöva territoriell kontroll, men som kan ge människor 

intrycket av en gräns. Föremål som lyktstolpar, markbeläggningar och även människors 

användningar gav oss intrycket av gränser som inte bör korsas. Likaså kan den tertiära 

gränsen vara geosemiotisk och handla om ett tydligt territoriellt budskap som territoriets 

innehavare sätter upp för att sända ut ett rumsligt budskap. Den tertiära gränsen kan på så 

sätt vara en skylt, men som då stödjer sig på att mottagarna besitter vissa kulturella 

färdigheter för att kunna tolka dess ikoniska, symboliska och indexikala tecken korrekt.  

 

Beroende på hur de tre kategorierna av tecken konfigureras runt ett territorium påverkar de 

territorialiteten olika. Hos ett kringbyggt kvarter hägnas innergården in helt och hållet av 

primära gränser och kan på så sätt upprätthålla en tydlig territoriell kontroll. Detta är en 

slutsats som Minoura (2016) själv gör. Om kvartersstrukturen däremot är uppbruten blir 

dess territorium mindre tydligt. Det kan leda till att boende och utomstående gör olika 

tolkningar om territoriets omfattning och boende kan uppleva en minskad kontroll. Som 

följd kan boende behöva ta till andra medel för att återupprätta kontrollen över det. Här kan 

tertiära gränser börja med att tillämpas. Genom att sätta upp skyltar med territoriella 

budskap kan en viss kontroll utövas över territoriet. De tertiära gränserna kan dock bara 

utöva kontroll om mottagaren väljer att lyda dess budskap, och om denne väljer att inte följa 

dess budskap har den tertiära gränsen brustit i sin funktion. Som följd kan sekundära 

gränser tas till för att fylla igen de gränsliga hålrummen mellan de primära gränserna för att 

ta tillbaka kontrollen. Samtidigt kan sekundära gränser, som staket eller till och med 

taggtrådsstängsel, medföra negativa associationer hos utomstående och vilket ger ett 

negativt intryck av hela territoriet, vilket vi kunde se i Kvibergs Park.  

 

Gällande vilka sociala gränser som kan urskiljas: territoriet kan till exempel upprätthållas 

socialt genom att dess innehavare tillrättavisar den som har gjort en överträdelse på ett 

territorium. Processen blir i vår mening geosemiotisk, för det verbala eller skriftliga rättandet 

är en kombination av ikoniska, symboliska och indexikala tecken. Men vi anser även att 

människor i sig kan bli landskapssemiotiska gränser, och signalera en tertiär gräns genom 

sin egen närvaro på en plats. När vi ser människor använda ett territorium, eller när vi ser 

spår på att de har använt ett territorium, kan vi uppleva en gräns och att vi inte bör göra en 

överträdelse. Människan kan kanske till och med ses som den absoluta formen av gränser 

eftersom det är hon som i slutändan är den som är skaparen av alla sorters gränser. 

 

Genom detta är vår iakttagelse att gränser är långt mer komplexa ting än endast fysiska 

barriärer. De är också sociala konstruktioner som lärs in inom genom kulturella kännedomar 

och personliga erfarenheter. Även om ett territorium inte är inhägnat av fysiska barriärer 

kan en territoriell kontroll utövas genom att människor intuitivt uppfattar tecken som 

signalerar att de inte bör göra intrång på platsen. Faktum kvarstår dock att människan har en 

fri vilja och kan välja att överskrida en mental gräns, och ifall hon kan göra detta utan 

konsekvenser kan en egen appropriation av territoriet påbörjas. Om territoriets innehavare 

inte godkänner den här nya approprieringen tror vi att mer fysiska gränser etableras, med 

medel från en skylt till ett taggtrådsstängsel. Hos våra två exempelfall har vi kunnat se hur 

gränserna är under konstant press från både yttre och inre intressen, och hur väl de 

upprätthåller kontroll tror vi beror på hur effektivt de kan signalera sina territoriella 

budskap. 
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Semiotikens betydelse för planeringen 
 

Syftet med det här arbetet har varit att genom landskapssemiotiken och geosemiotiken 

diskutera gränsers funktion som sociala konstruktioner. I inledningen problematiserar vi den 

uppbrutna kvartersstrukturens morfologi eftersom vi inte tror att den uppdelade 

byggnadsvolymen automatiskt leder till att innergårdarna blir till publika zoner för 

integration. Vi har kunnat stärka den här tanken genom våra undersökningar i Kvibergs 

Park och Grangläntan, för även om innergårdarna fysiskt sett var tillgängliga för oss tolkade 

vi fortfarande en mängd av mentala gränser som gjorde oss osäkra över hur vi skulle 

förhålla oss till territoriet. Visserligen är det inte möjligt för oss att generalisera våra 

personliga iakttagelser som fakta då studien till stor del utgick från kvalitativa 

autoetnografiska metoder, men enligt våra tolkningar fanns det ett komplext system av 

gränser trots att gårdarna fysiskt sett var tillgängliga.  

 

Vi anser att detta kan vara en viktig tanke att bära med sig i stadsplaneringen. Fungerar 

argumentet att bryta upp byggnadsvolymer för att främja integration när det kan leda till 

otydliga gränser och konflikter? Givetvis kan det finnas exempel där en uppbruten 

morfologi har lett till goda semipublika/privata zoner där boende och besökare kan mötas, 

men som vi har sett hos Kvibergs Park och Grangläntan har det motsatta skett. 

 

Kanske bör den fysiska planeringen reflektera mer över hur gränser skapas, uppstår och 

tolkas. Med det menar vi att planerare bör sätta sig in i hur människor, både boende och 

utomstående, kan tolka övergångarna mellan de privata och publika rummen och vilka 

konsekvenser som kan ske när olika territoriella tolkningar görs vid gränsen. Det behöver 

kanske inte ses som ett misslyckande från planeringens håll när gränser förändras och 

förstärks, utan hellre som medborgarnas egen möjlighet till att förändra sina livsmiljöer efter 

egna behov. Vad planeringen dock bidrar med är en strukturell grund som blir 

utgångspunkt för fortsatta gränsförändringar. Det är den här strukturella grunden, och dess 

påverkan på territorialiteten, som vi tror blir viktig att analysera. 

 

Både kvarteren Kvibergs Park och Grangläntan är utformade med uppbrutna 

kvartersstrukturer efter demokratiska idéer om inkluderande stadsmiljöer. Vad vi dock kan 

se i båda exemplen är att när byggnaderna överlåts till de boende har nya gränser tillkommit 

över tid, från skyltningar om att obehöriga inte äger tillträde på gårdarna till att 2,5 meter 

höga taggtrådsstängsel har satts upp. Vad som börjar som en godartad tanke om integration 

och tillgänglighet övergår till en verklighet där allt aggressivare gränser sätts upp för att 

hålla ute grupper som inte anses tillhöra den egna.  

 

Här tycker vi oss se en kontrast mellan arkitektoniska ideal och mänskliga verkligheter, där 

den fysiska planeringen kanske underskattar det mänskliga behovet för tydligt markerade 

territorier. När kvartersstrukturer bryts upp tror vi att människor själva behöver göra 

landskapssemiotiska tolkningar om var gränserna går, vilket kan leda till oenigheter mellan 

boende och utomstående och i sin tur till allt skarpare gränser. Motiveringen att 

innergårdarna hos de uppbrutna strukturerna ska fungera som semiprivata/semipublika 
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rum som alla kan ta del av är på så sätt kanske inte en hållbar lösning eftersom boende till 

slut lär hägna in sina territoriet när de känner att de börjar förlora kontrollen över det.  

 

Med en territoriell analys redan i planskedet skulle man kunna diskutera vilka territoriella 

tolkningar människor skulle kunna göra utifrån den strukturella grunden. Om man bryter 

upp kvartersstrukturerna, kommer det då bli tydligt för människor att utläsa territoriets 

omfattning? Kommer både boende och utomstående vara överens om var gränserna går? 

Vilka konsekvenser kan följa om oenigheter uppstår? Genom en sådan semiotisk analys 

skulle de arkitektoniska idealen kunna ifrågasättas ur en ny vinkel som sätter människors 

tolkningar i fokus. Om sekundära och tertiära gränser är en olycklig följd av att människor 

känner minskad kontroll över sitt territorium bör den fysiska planeringen hellre se till att 

territoriet är tydliggjort från första början.  

 

 

Reflektion 
 

I det här arbetet har vårt syfte varit att diskutera det samband vi har uppfattat mellan 

territorialitet och semiotik. Vi har iakttagit gränser som både fysiska hinder och sociala 

konstruktioner som är föremål för landskapssemiotiska och geosemiotiska tolkningar. Vi 

upplevde att ju mer abstrakta och mentala gränser är, desto mer öppna är de för människors 

tolkningar vilket vi tror kan leda till konflikter när territoriets innehavare och utomstående 

människor gör olika tolkningar av dess omfattning. Om vi har rätt i vår betraktelse att 

territorialitetens och semiotikens koppling, och att semiotik är starkt förankrat i mottagarens 

kulturella tillhörighet, tror vi därför att människors tolkningar av gränser även de påverkas 

av sociala konventioner. 

 

Vi kan givetvis inte fastställa att våra tankar och åsikter om gränsers semiotik är universella, 

att alla människor får samma konnotationer av samma gränselement som vi gör - ifall de ens 

uppfattar dessa som gränser. Vi behöver erkänna vår egen kulturella tillhörighet där vi vuxit 

upp med särskilda normer och föreskrifter som garanterat har lett till att vi uppfattat gränser 

där människor från andra bakgrunder inte skulle göra det. På grund av detta har det dock 

varit strategiskt att vi har varit två personer som har skrivit detta arbete ihop. Vi må komma 

från en liknande bakgrund men det har inneburit två synvinklar på de gränselement vi 

kunnat uppfatta. Även om vi två inte utgör tillräckligt med data för att representera hela vår 

kulturs synsätt på semiotik och gränser kan det fortfarande vara en god grund för relationen 

mellan de två. 

 

Det här arbetet har behandlat geo- och landskapssemiotiken hos den materiella omvärlden - 

byggnader, barriärer, objekt, approprieringar m.m. - och sedan våra egna tolkningar av dessa 

som indikatorer på gränser. Med den tid vi har haft till hands anser vi att det här omfånget 

har varit tillräckligt för att etablera en grund för en fortsatt diskussion om semiotikens roll 

för territorialiteten. I ett fortsatt arbete hade studien kunnat dra nytta av fler och fördjupande 

intervjuer med syftet att undersöka hur människor konnoterar olika sorters gränser. En 

sådan studie hade kunnat bidra till att bättre kartlägga hur olika sorters gränser, objekt och 

materialiteter konnoteras. Framför allt tror vi att fokusgrupper hade kunnat vara en 

passande metod för att människor då kan diskutera med varandra varför de uppfattar ett 

särskilt objekt som en gräns och inte.  



110 
 

 

Att fortsätta studera relationen mellan territorialiteten och semiotiken vore också av godo för 

att fortsätta diskussionen om den fysiska planeringens ansvar för att skapa tydliga territorier 

från första början. Som vi har kunnat se i våra exempel med Kvibergs Park och Grangläntan 

väcktes missnöje hos boende när obehöriga gjorde intrång på deras territorium, men likaså 

har missnöje väckts hos utomstående när gränserna som följd har gjorts striktare. Genom att 

ta del av fler människors åsikter om hur de tolkar primära, sekundära och tertiära gränser 

kan det ge en bättre grund för hur nya bostadskvarter för utformas för att tillgodose med 

tydligt semiotiskt kodade gränser som inte är tvivelaktiga.  

 

Slutkommentar 
 

Huruvida territorialiteten är en social konstruktion eller en primitiv revirsinstinkt kan 

fortsätta diskuteras, men oavsett kommer vi människor alltid uppfatta landskapssemiotiska 

tecken i den byggda miljön för att veta hur vi ska förhålla oss till den. Om vi ska undvika en 

stad med tvetydiga övergångar mellan privata och publika rum bör vi vara medvetna om 

vilka semiotiska koder som tydliggör gränser och territoriella omfattningar. Genom det 

skulle vi kunna utforma städer där färre territoriella konflikter kan ske. 
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Figur 5.5 
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Figur 6.3. 

Din byggare. 2019. Rött trästaket med klassiska spjälor [Fotografi]. 
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Övrigt visuellt material är producerat av författarna. 

 

Fullständigt resultat från observationsstudierna kan fås på begäran.  
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Bilaga 1  
Telefonintervju med anonym boende i Kvibergs Park 

Utförd 2019-03-12 kl 19:15 – 19:45. 

Transkriberad från ljudinspelning. 

 
I = Intervjuare 

B = Boende 

 

I: Då kan jag komma till min första fråga som jag också skrev där i mejlet. Tänkte att man 

kan börja där ovanifrån. Hur länge har du bott där du bor nu? 

B: Snart 12 år… 

I: Snart 12 år, mmh.  

B: Aah. 

I: ÅÅh, eeh. Vi kan också börja med det här, vad gillar du samt ogillar du med att bo i 

bostadsområdet?  

 

B: Alltså det jag tycker om, jag är ju uppvuxen i närheten, jag är uppvuxen i Korttedala.Så 

det jag tycker om är närheten till naturen samt det går väldigt snabbt och smidigt in till stan. 

Jag tycker det är det bästa ifrån två världar. Det jag inte tycker om, som du redan har förstått, 

är ju den här uppdelningen mellan bostadsrätthuset och hyresrättshuset. Jag AVSKYR det 

här stängslet. Jag tycker det är en skamfläck.  

 

I: Jag är nyfiken på det, hur länge har staketet funnits?  

B: Jag funderade lite på det, och det är… fyra, fem år tror jag.  

I: Fyra, fem år ja… och då är vi också nyfikna på, hur var det innan det? 

B: Ehm, du har varit i området?  

I: Ja, precis. 

B: Innan var det en stor gräsplan, där alla rörde sig fritt. 

I: En enda gemensam då?  

 

B: Ah, sen att vår fastighetsskötare klippte liksom våran del och Poseidon skötte sin del. Det 

var liksom ingenting som vi märkte, vi som bor här, liksom var gränserna gick. Det hade jag 

ingen aning om och det var ju en sak som jag har tyckt väldigt bra om området också, att på 

somrarna när det varit fint väder så är det faktiskt väldigt mycket folk ute i området och det 

är väldigt många från det andra huset, som är ute och grillar och dom liksom... Det är stora 

familjer som är ute, det blir mycket mer levande. Mitt hus är inte riktigt på samma sätt.  

 

I: Nej. 

B: Det tycker jag ju har varit den stora charmen med området också.  

I: Ah, mm, och då, vet du hur snacket gick...då… hur det började komma fram att det skulle 

bli ett staket där? Hur gick diskussionerna då? 

 

B: Ja nu har ju jag bara min... Alltså jag vet ju inte om det här stämmer. Men som jag har 

uppfattat det, så var det att: Poseidon-huset dem har ju bänkar […eh…] bänkar och bord 

som sitter ihop som man kan flytta på. Då var det många som flyttade över på våran sida 

gräsplanen, dem här, och inte flyttade tillbaka när dem var färdiga. Så våran 

fastighetsskötare fick ju hålla på att flytta på dem här, när han skulle klippa gräset. Dem var 
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ju tunga som sjutton, så då var det väl snack om att sätta upp någonting för att liksom visa 

vad som var våran sida och det som var andra. Det blev ett jäkla hullabaloo i våran förening. 

Det var några som avgick till och med, för dem tyckte det var idiotide. Tydligen så fick dem i 

föreningen, klart för sig att man kan inte bara sätta upp nåt staket så. Då kom ju dem på den 

här jättebra iden att ja men, då gör vi, en lite rekreationsställe och sätter... För det var nåt 

pingisbord där förut. Men vi gör lite mera med en lekstuga och lite bangolf-banor och 

sådär... och så har vi det som ursäkt då, för att vi måste skydda våra grejer och då sätter vi 

upp ett staket.  

 

I: Jaha, så den här lekplatsen som finns där, kom först och sen staket efter det direkt? 

 

B: Ja, i samband med det… för förut var det bara… Vi hade en grillplats och vi hade ett 

pingisbord, då innan. Så, eh, jo.… sen gick dem ut och hade en enkät som dem tog ut till oss 

som bor här, där vi fick rösta då… och… jag tog faktiskt upp det på ett av våra möten, sånt 

här årsmöte, jag frågade ”hur många är det som har röstat överhuvudtaget?”. Då kom dem 

ut med dem siffrorna och jag kommer inte ihåg siffrorna rakt upp och ner men, en majoritet i 

huset har inte röstat alls, men av dem som röstade var det faktiskt flest röster på att vi ska 

sätta upp ett staket och göra liksom ”rekreationsställe” då. Så dem säger att det är ett 

demokratiskt beslut, och då byggde dem ju det här staketet och då fick vi bangolf... bana och 

det andra som finns här.  

 

I: Okej. Och så utökningen på det, med den här taggtråden, det var ju ganska nyligen den 

sattes upp. Var det nu i höstas om jag har fått det rätt? 

B: Jag är faktiskt inte säker. 

I: Vi tror nämligen att det kom upp i november. 

B: Jag tror att det har kommit upp tidigare bara att ingen har tänkt på det.  

I: Jaha. 

B: Men jag kan inte svära på det, jag vet inte.  

 

I: Nej… Har du märkt att användningen av bostadsrättsgården har förändrats? Används den 

mer, eller mindre? Har det påverkat?  

B: Enligt min åsikt, så tycker jag att den används ganska lite. Det är inte speciellt mycket 

människor där. Jo, det finns en boulebana också som har någon bouleträff där på somrarna. 

Men det hade vi innan också. Men jo, den används väl, men inte så mycket tycker jag inte.  

I: Nej, om man läser vissa artiklar så, vissa av dem tillfrågade har sagt att det är en åtgärd 

som krävts för obehöriga har klättrat in och vandaliserat på gården. Är det någonting du har 

märkt av? 

B: Det är också någonting jag har läst, speciellt en person från Poseidon-huset har varit inne 

och vandaliserat, men, jag kan inte svara på det.  

I: Nej… det är alltså främst då så, som du har uppfattat det, att dem inte skulle bära in dem 

här borden på fel yta och inte bära tillbaka dem och ha en tydligare lekplats, att det är därför 

det behövdes, högt staket enligt dem? 

B: Det var så det började i alla fall, enligt mig.  

I: Har du blivit otryggare tycker du med det? Eller hur har det påverkat liksom andan i 

området? Med det här staketet.  

B: Jag har ju, numera bara min far, men mina föräldrar har bott i det andra huset sen -94.Så 

jag, nu är inte mamma kvar i livet, men pappa. Och det har varit, det var ju jättesnack, i det 
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andra huset. Speciellt bland de äldre som har bott här i många många år. Ungarna har ju 

sprungit fram och tillbaka mellan husen, om jag förstår det hela rätt. Och det var stor 

uppståndelse, bland vissa, hur vi i det detta huset kunde göra något sånt. Otryggt? Nej, alltså 

grejen är ju det är ju en del av liksom området som är avskärmat. Resten, du kommer ju 

fortfarande intill vårat hus. Så vi har ju fortfarande liksom en annan del av parken där vi har 

ett litet vattenfall och en liksom liten pöl på somrarna, som finns bänkar vid där alla kan 

komma och sitta vid också. Jag har ju mitt personliga, som ingen annan vet om, men jag går 

ju inte ens in på det här området i ren princip. Det skulle aldrig falla mig in och sätta mig 

där, går jag ut på gården så sitter jag någon annanstans. Det känns som en apa i en bur, det 

är ju löjligt.  

I: Verkligen. Känns det som, i och med staketet känns det fortfarande okej från 

bostadsrättshuset att nyttja hyreshusets gårdsytor, eller har det förändrats någonting tycker 

du? 

B: Det vet jag faktiskt inte…  

I: Nej, inte så att det har, känns så att med en sån separering att det skulle…  

B: Nej, liksom, många som bor i mitt hus är, lever inte på utsidan på samma sätt som dem 

gör i det andra huset. Så jag vet faktiskt inte.  

I: Det låter som att det har varit bättre relation mellan de två husen tidigare alltså, att det har 

varit många barn som har lekt med varandra från respektive sida, har det varit andra 

initiativ och så mellan husen?  

 

B: Sen vad jag har upplevt, litegrann sen jag flyttade in, är att det finns ju personer i det här 

huset som lite tittar ner på dem som bor i det andra huset. Det finns såna som har påpekat 

innan staketet kom upp, om några barn från det andra huset har varit här:  

”Bor ni här?”, säger… ja, det var en äldre dam.  

”Nej, vi bor där borta” 

”Då tycker jag ni ska gå över och leka på eran sida” 

Så jag tror ju att det har varit lite tensions mellan husen redan tidigare, men det blev ju 

liksom en explosion när det där jäkla staketet kom upp.  

 

I: Hade du hellre sett nån annan lösning, på den här problematiken som dem har sett med att 

ytorna har misskötts eller att folk har använt det på fel sätt. Finns det något du hellre hade 

velat se som en lösning?  

B: Jo gud, som en gammal klyscha… men jag är ju socialarbetare. Jag tror ju på dialog, jag 

tror inte på att bygga murar. Det bara förvärrar saker och ting.  

[Paus] 

B: Sen kommer det alltid finnas människor som inte lyssnar, men så mycket används inte 

bangolfs-banorna så att vi måste ha dem där. För mig är det bara en dum ursäkt, en dålig 

ursäkt för att få upp det här staketet från första början. Ja, om det nu var sånt problem med 

dem här jäkla bänkarna och borden, ja men sätt fast dem på nåt sätt på sommarn då så att 

dem inte kan flyttas då.  

 

I: Mh, men jag tror vi har fått väldigt många bra tankar som kan ge ett väldigt värdefullt 

perspektiv för oss och det är vi jättetacksamma för. Har du några slutliga kommentarer du 

skulle vilja säga om det är någonting mer kring fallet? 
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B: Ja, vad ska jag säga? Jag skäms ju, jag håller på att dö. Det är ett fåtal väldigt drivande 

människor som har fått igenom det här och sen, jag är ju inte ute i området på det sättet som 

många andra kanske, jag kan personligen tycka att det har lagt sig lite nu. Staketet står där, 

ja. Men det är inte samma snack nu som när det kom upp. Det gör det inte rätt, men det har 

lugnat ner sig lite, ah, sen har det ploppat upp lite igen i och med artiklarna. Man skäms ju 

så man håller på att dö.  

 

I: Ja, det återstår att se hur det händer i fortsättningen, och vem vet, hur länge det sitter uppe. 

Det kanske förändras, det kan man se. 

B: Ja, då måste vi nog ha en ny styrelse i våran förening. Då är det möjligt.  

 

I: Tack så mycket. 

B: Tack. 
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Bilaga 2  
Mailkontakt med anonym boende i Grangläntan 

Utförd 2019-03-12 – 2019-03-20 

 

 

13 mars 2019 13:54 

I: Hej igen [namn]! Tack för att du vill ställa upp!  

 

Först och främst är vi nyfikna på hur ni boende i kvarteret använder gården i dagens läge? 

Vilka kvaliteter uppskattar du med bostadsgården, och finns det eventuellt några brister 

med den?  

 

I sin tur är vi nyfikna på vad som har lett till att staketet har satts upp. Har det handlat om 

att obehöriga har passerat genom gården, att obehöriga har uppehållit sig på gården, eller 

någon annan anledning? Tycker du att situationen har förändrats efter det att staketet och 

grinden sattes upp?  

 

Gårdens andra entré har inte någon grind utan endast en skylt om privat område. Har du 

vetskap om varför man valde denna modell på den här sidan istället för att sätta upp staket 

och grind här också?  

 

Slutligen, vad tycker du själv om lösningarna med grinden och skyltarna om privat område? 

Finns det någon annan lösning du hade föredragit? Om du tycker att det blir mycket att 

skriva kan vi också gärna ta det på telefon. Du får också jättegärna posta frågorna i gruppen 

om du vill! Alla kommentarer är av värda för oss.  

 

Tack så mycket på förhand! Atle och Anton 

 

 

20 mars 2019 20:53 

B: Här kommer mina svar å tankar resten kommer på måndag/tisdag  

 

Idag används den en hel del då det finns 2st grillar till förfogande på bården. Sedan är det en 

del gräs som medlemmarna utnyttjar på vår sommar höst. De en del har skrivit är att de 

tycker planeringen skulle vara bättre med gångar gräsmattor m.m.  

 

I mitten har vi en stor grusplan för räddningstjänsten ifall det börjar brinna. Då skall 

brandkårens Stegbil kunna nå alla lägenheter från den platsen så de förstår vi att den behövs. 

Sedan vinns det vissa regler hur många cykelplatser och bilplatser det skall vinnas för varje 

lägenhet. Där av har vi en hel del cykelställ på gården som jag personligen tycker är alldeles 

för många då det inte utnyttjas, samt att vi har mycket plats för cyklar i garaget under 

gården.  

 

Staketet har kommit upp pga att vi har många som använder våran gård som passage. Alltså 

personer som inte bor i föreningen passerar genom gården. Vi har bredvid oss en liten Ica 

butik och Friskis och svettis som många dagligen går till. När de går igenom gården så går 
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de över gräs och liknande och då blir gården förstörd. Samt att vi vill ha lite koll på vilka 

som rör sig på gården då vi haft många inbrott från vi flyttade in,  

 

Andra ingången är dock helt öppen och det är inget vi kan göra nått åt då det är där 

brandkåren kör in ifall det brinner.  

 

Personligen tycker jag om staketet och det är en bra lösning. Helst hade jag sett att de satte 

upp stora glaspartier som en del andra har för ljud utifrån (Stora vägar) men eftersom 

bullernivån inte är så stor så sättes det inte upp.  

 

Med vänlig hälsning, [namn] 
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