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Titel  
Från förorten till K-märkt: tillhörighet och identitet i stadens mångsidiga rum 

Sammanfattning 
Abstract 
Genom denna antologi vill vi lyfta fram olika aspekter av hur stadens olika rum interagerar med människor och hur 

det kombineras med identitet och livsvillkor. Det övergripande syftet är att få fram information om betydelser olika 

aktörer tillskriver sådant som bostadsområden och nya kommersiella centrum i relation till olika människors 

livsvillkor och identitet. Freddie Håkansson bidrar med antologibidraget Stadens gemensamma vardagsrum: Får du plats i 

soffan? – En studie om hur handelscentrum konstruerar meningsskapande rum berör det relativt nya omgjorda kvarteret 

Knäppingsborg beläget i Norrköping. Studien söker information kring vilka individer som använder sig av 

kvarteret, hur dess butiker marknadsförs och på så sätt avgör vilka kunder kvarteret söker. Varför renoveras det inte, 

det ska ju va snyggt där med? – att vara svensk i det svenskglesa är Annika G Seitovs studie kring etniska svenskars 

upplevelse av att bo i segregerade bostadsområden som Klockaretorpet i Norrköping och Brandkärr i Nyköping. 

Studien belyser svenskarnas identitetskapande processer i de interaktioner som sker med andra kring deras boende. 

Malin Svenssons antologi del, Vart vill du bo- vem vill du vara? handlar om hur människor resonerar kring olika 

bostadsområden. Studien utgår från individens egna värderingar kring hur ett område ska vara för att kunna 

identifiera sig med det, samt vilka olika aktörer som kan bidra till hur ett område framställs eller upplevs som 

attraktivt. Antologin visar att platsen har betydelse för individens identitet. Tillhörighet och meningskapande i 

relation till platsen är gemensamma nämnare för våra olika antologidelar, vilket finns med i vår slutdiskussion. 

Nyckelord 
Identitet, tillhörighet, symboliska värden, stadsrum, grannskap, offentlighet, etnicitet. 
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Förord 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla informanter som har ställt upp och bidragit med 

intressanta berättelser som ligger till grund för hela antologin. Vi vill även tacka Anita Andersson 

som under hela processen bidragit med goda insikter och uppmuntran genom sin handledning.  
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Från förorten till K-märkt- tillhörighet och identitet i 
stadens mångsidiga rum 

Gemensam inledning 

Staden är människans mest framgångsrika försök att omforma världen som hon lever i efter 
sitt hjärtas önskan. Men om staden är den värld som människan har skapat, så är det också den 
värld i vilken hon hädanefter är dömd att leva i.1 

Hur stadens rum, platser och identifikationer hänger samman kan förstås utifrån olika synvinklar. 

Jane Jacobs framhåller i sin bok hur stadens dynamik ger möjlighet till mänsklig utveckling.2 

Enligt Mats Brusman är den utvecklingen förankrad till att platser är materiella men att de 

samtidigt skapar symboliska värden för människor, det är områden där social interaktion 

uppstår.3 Visst finns det enorma möjligheter för en individ att utvecklas utifrån den dynamik 

staden ger som Jacobs framhåller, men ges den möjligheten till alla i staden? Eller är staden en 

ojämlik plats för vissa?  David Harvey menar att den gemenskap och tillhörighet vi vill uppnå är 

kopplat till vilket stadsrum vi vill vistas i.4 Men frågan är hur motiverar vi våra val? Som 

samhällsplanerare och bostadsaktör har man i förväg makt att välja hur olika människor ska vistas 

och bo.5 Vi frågar oss om det kan ses som ett resultat av att människor själva skapar en innebörd 

av en plats utifrån individens egna val, exempelvis vart människor väljer att handla och bo eller 

om den i förväg gjorda planeringen styr individen i olika riktningar. Med denna antologi vill vi 

belysa människors identitetskapande och livsvillkor i förhållande till plats. Hur uttrycker sig 

identitet och meningskapande processer i tre bostadsområden och ett handelscentrum i två 

medelstora städer i Mellansverige?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med antologin är att lyfta fram olika aspekter av hur stadens rum samspelar med 

människor och hur det länkas samman med identitet och livsvillkor.  Den övergripande frågan är 

vilka betydelser olika aktörer tillskriver sådant som bostadsområden och nya kommersiella centra 

i relation till livsvillkor och identitet?  

                                                 
1 David Harvey, Ojämlikhetens nya geografi (Stockholm, 2011), s. 133. 

2 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Göteborg, 2005), s. 36.  

3 Mats, Brusman, Den verkliga staden. Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter (Linköping, 2008), s. 33. 

4 Harvey, s. 134 

5Ann-Cathrine Åquist, ”Vardagslivsperspektiv som planeringsredskap”, i Den motsägelsefulla staden, red. Ingemar 

Elander (Lund, 2001), s. 255. 
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Disposition 

Antologin har först en gemensam del där författarna tillsammans redogör för metodanvändning, 

teorier vi tillämpat samt etiska reflektioner kring våra studier. Först ut kommer Annika G. Seitovs 

antologidel där hon har intervjuat etniska svenskar som bor i två skilda segregerade 

bostadsområden. Huvudfokus ligger på de identitetskapande processer som är förankrade till 

bostadsområdet. Den andra antologidelen är Freddie Håkanssons som har studerat ett offentligt 

handelscentrum, vilka symboliska värden området tillskrivs och hur dessa anknyter till olika 

individers identitet. Malin Svenssons bidrag är det tredje och sista vilket handlar om hur 

människor resonerar kring olika bostadsområden och hur olika aktörer kan bidra till hur ett 

område framställs eller upplevs som attraktivt. Antologin avslutas med en gemensam diskussion.  

Metod 

Grundade teorier är bland de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskningsanalys. Metoden har 

som mål att utveckla en ny teori utifrån det analyserade datamaterial forskaren samlat in. Analys 

och datainsamling sker samtidigt i en systematiskt pågående process vilket kan upprepas under 

fältarbetets gång.6    

Grundad teori  

Metoden vi använder i vår studie är den variant av Grundad teori som Juliet Corbin och Anselm 

Strauss förespråkar, hädanefter refererat till GT. I deras variant av GT finns helt klart 

konstruktivistiska inslag med vilket menas att man inte bara studerar händelser utan den mening 

individen skapar av händelsen utifrån exempelvis kön, kulturell bakgrund, religion och 

yrkestillhörighet. Utifrån informanternas egna erfarenheter konstrueras teorier som genererar i ny 

kunskap.7 Corbin och Strauss menar att analys handlar om att skapa mening åt det insamlade 

datamaterialet vilket sker i samspel med forskaren. Det lämnar forskaren att se materialet genom 

sina egna ögon och ha en fingertoppskänsla över vad som ”känns rätt”.8 GT metoden bygger på 

att man formulerar en generell frågeställning, och utifrån den gör ett teoretiskt urval vilket 

innebär val av fält, för att därifrån samla in data genom observationer, intervjuer och skriftliga 

källor som sedan analyseras med syftet att generera begrepp som testas för likheter och skillnader 

som slutligen bildar kategorier. Processen fortskrider tills teoretisk ”mättnad” uppnås. Är denna 

inte tillräcklig för att uppfylla syftet ställs nya hypoteser och processen börjar om och ett nytt 

                                                 
6 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 375. 

7 Anselm, Strauss & Juliet,,Corbin, Basics of qualitative research,(New York, 2008), s. 10. 

8 Ibid, s. 64. 
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teoretiskt urval görs.9 När alla kategorier är väl utvecklade i dess innehåll och mening och 

ytterligare material inte tillför något nytt har alltså teoretisk mättnad uppnåtts i analysen.10  

Vårt material är fältanteckningar ifrån observationer samt transkriberade intervjuer 

och vi började analytiskt med att stryka under ord och meningar, för att på så sätt bryta ner 

materialet för att slutligen komma fram till begrepp och kategorier.11 Sedan flyttade vi över dessa 

till ett nytt papper och gav dem nya namn med syfte att kontexten och innebörden av meningen 

inte skulle gå förlorad, vi etiketterade dem. Det innebär att vi satte namn på olika ord, fraser eller 

meningar som beskriver händelser och fenomen. De stegen förutsatte att vi hade en tankemässig 

distansering från materialet ”a connectupal stepping back”.12 Med distans till vårt material har vi 

ställt frågor som format våra etiketter så vi slutligen kunna gruppera dem. Vi ställde frågor om 

upplevelser, händelser, vem som agerar, relationer, sammanhang när, var, hur och varför? Igenom 

dessa framkom dimensioner som definierade preliminära kategorier.13 När dessa preliminära 

kategorier har scannats på ovanstående sätt görs jämförelser dem emellan för att se likheter och 

skillnader i försök att fastställa meningen som ligger till grund för kategorin. Det hjälper också att 

avgöra om det empiriska materialet vi har räcker eller om fler observationer och intervjuer krävs.  

Det hjälper analysen upp till en mer abstrakt nivå. Det tvingar forskaren att reflektera över hur de 

egna antagandena och perspektiven påverkar materialet.14  

Materialinsamling 

Under fältarbetet har observationer genomförts på respektive valda platser för att ta del av det 

sociala samspelet i det aktuella området15. Fälten är offentliga, ett nybyggt kommersiellt centrum 

samt bostadsområden. Förutom deltagande observation har några av oss genomfört observation 

av hur fältet presenteras genom fastighetsägares och kommunens egna hemsidor. Minst två 

observationer respektive intervjuer var har genomförts och sedan transkriberats. Catrine Fangen 

uppmärksammar att observation kan bidra till att väcka frågor inför intervjun. Hon menar även 

att observationen kan hjälpa till att uppmärksamma något som är främmande för en själv, och 

utifrån den nya informationen lättare kunna ifrågasätta det som kan verka självklart hos de 

deltagande.16 Det stämmer in på våra egna erfarenheter då observationerna gjort oss bekanta med 

områdena samt väckt frågor inför efterkommande intervjuer. Kontakt med informanter inför 

intervjuerna har skett med personer vi redan känner privat eller som vi fått kontakt med via fältet. 

Inför samtalen skapades intervjuguider. För att materialet skulle bli fritt och allmänt utifrån 

informanternas erfarenheter valde vi att göra semistrukturerade intervjuguider så att spontana 

                                                 
9 Bryman, s. 290ff.  

10 Corbin & Strauss, s. 263. 

11Ibid, s. 195. 

12 Föreläsning Anna-lisa Närvänen, Grounded Theory, 2011-10-06 

13 Corbin & Strauss, s.72. 
14 Ibid, s. 73 ff. 
15 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser, & Magnus Öhlander (Lund, 
1999), s. 73. 
16 Katrine Fangen, Deltagande observation,( Malmö, 2005), s. 78-89. 
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följdfrågor utöver de planerade skulle kunna ställas. Eftersom vår ursprungliga metod är 

”Grundad teori” har vi försökt att ställa lite mer allmänna frågor i vår intervjuguide. Det kan vara 

en hjälp för att komma ifrån förutfattade meningar.17 Eva Fägerborg framhåller hur viktigt det är 

vid intervjuer att endast individen själv som kan förse forskaren med infallsvinklar om mänskligt 

liv och kulturella mönster.18 Intervjuerna spelades in för att för att i enlighet med GT kunna 

bearbeta materialet. 

Urval och etiska reflektioner 

Ett övergripande mål är att igenom hela processen reflektera över den etiska hanteringen.19 Alla 

moment från början till slut kommer att behandlas enligt Forskningsrådets etiska och 

vetenskapliga riktlinjer där hänsyn kommer tas till krav om information, nyttjande, samtycke och 

konfidentialitet. Informationskravet uppfylls genom att informanterna får information om 

fältstudiens syfte både muntligt och skriftligt. Samtyckeskravet innebär att vi klargör för våra 

informanter att deras medverkan är helt frivillig och när som helst under arbetsprocessen kan 

avbrytas. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att alla deltagares personuppgifter behandlas med 

största möjliga försiktighet för att undvika att information hamnar i orätta händer. Uppgifterna 

kommer endast användas för forskningens syfte och där med uppfylls nyttjandekravet.20 Ingen av 

oss har valt en utsatt eller känslig grupp så som en etnisk minoritet, missbrukare eller barn, trots 

det fanns det etiska aspekter vi behövde ta hänsyn till.  Hammersly menar att informanterna och 

de iblandande ändå kan drabbas negativt av till exempel stress och ångest under processen och 

resultatet. De kan uppleva att de och deras livssituation och värderingar studeras och bedöms. 

Därför har det varit extra viktigt för oss, som Hammersly framhåller, att skapa ett förtroende och 

dialog med informanterna för att undvika för dem känsliga situationer.21 Vi har reflekterat över 

att våra frågor kan vara känsliga i form av att ämnet berör identitetsskapande processer vilket gör 

att vi hos informanten kan väcka nya tankesätt om sådant som innan varit självklart eller 

oreflekterat hos denne. Vi menar att den processen kan ske i en både positiv och negativ 

bemärkelse då reflektionen går hand i hand med informantens identitet och livssituation. Vi har 

dock funderat kring det faktum att vi i rollen som intervjuare genom frågeställningarna förstorat 

upp ”problem” som vi i förväg utsett.  Närvänen & Näsman menar att vi kan med vår forskarroll 

omedvetet kategorisera och använda oss av stereotypiska begrepp grundat på olika värderingar i 

vår kontakt med informanterna. Det kan leda till att informanten hamnar i en för denne utsatt 

situation.22 Även Patricia Söderström nämner i en antologidel problematiken kring det ojämlika 

förhållandet i forskningsprocessen mellan forskaren och informanten. Hon menar att den 

                                                 
17 Bryman, s. 301ff. 
18 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser, & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 61.  
19Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, ”Etik och forskningens vardag” i Arbetsrapport från Tema Ä = 
Workingpaper from ISAL, (Norrköping 2003), s. 14f.  
20 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Stockholm, 2002) s. 5-14. 

21 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, (New York, 2007) s. 213f. 

22 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, ”Ålderism och forskningsetik” i Etik i forskningens vardag, (red.), Anna-

Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, (Norrköping, 2006), s. 140. 
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obalansen är svår att komma ifrån då det är forskaren som väljer ämnet och avgör vad det är som 

ska publiceras. Eftersom vi som forskare läst och införskaffat oss kunskap i ämnet vi ställer 

frågor kring finns det risk att informanten kan uppleva sig själv i ett underläge.23 Just detta 

förhållande mellan informanterna och oss som intervjuare är något vi till viss del själva upplevt 

och reflekterat över i efterhand.  

Teori och identitetsskapande processer 

Vi har utgått från den brittiska antropologen Richard Jenkins teori om identitetskapande i boken 

Social Identity. Vi menar att den kan vara användbar i analysarbetet av vårt empiriska material. Han 

talar om identitet som en process där kollektivet och individen är länkade till varandra och 

identifikation endast kan ske genom en interaktion dem emellan.24 I tydliggörandet av skillnaden 

gentemot andra skapas individens identitet genom ett ständigt gränsdragande mellan individen 

och andra.25 Vi menar att platser där man vistas och bor sätter igång en identitetsskapande 

process. Jenkins talar om kollektiv identifikation där individer grupperar sig utifrån en eller flera 

gemensamma nämnare, vilka ibland kan vara obetydliga och vaga, men de betyder samtidigt en 

uteslutning från andra grupper som skiljer sig från den egna. Den gemensamma nämnaren som 

krävs för att inneslutas i en grupp kräver enligt Jenkins ett ständigt konstaterande av åtskiljande 

egenskaper hos den andra gruppen. ”At the boundary, we discover what we are in what we are 

not, and vice versa.” Det är genom den processen som ”vi” och ”dom” blir tydligt, vilket vi anser 

är något vanligt förekommande på våra fält. Att vi jämför oss med de personer som är olika oss 

själva gör att vi lär känna vilka själva är.26 Jenkins menar att de intressen man väljer att presentera 

kommer påverka hur jag definierar min personlighet. Men det finns också en sanning i att vända 

på det. Alltså hur jag definierar mig själv kommer påverka vad för intressen jag väljer, och hur jag 

sedan väljer att visa upp min personlighet för andra kommer då påverka deras inställning till de 

intressen jag har. Mina intressen påverkar också hur jag ser på och bedömer andra, men man kan 

inte isolera enskilda hobbyers eller klädtrender från saker som samhällsstatus och organisationer, 

så som till exempel yrkestillhörighet. Att samla en bild av de här attributen väcker i sin tur mer 

abstrakta idéer om människorna i sin omgivning. Man kan börja kategorisera dem som ”fattig”, 

”smart”, ”den hör inte hemma här” osv. Jenkins menar även att identifikation av andra är 

kopplade till bland annat platser där det framträder ett tydligt syfte för personer att befinna sig. 

Utifrån betraktarens ögon och dennes identifikationsprocess av andra blir det synligt och en 

”förklaring” ges till varför personen vistas på området. När man bildat sig en uppfattning av vad 

det är för person och vad hon gör här så vet man hur man ska bemöta henne.27  

                                                 
23 Patricia Söderström, ”Forskarens övergripande perspektiv- Ett etiskt dilemma?” i Etik i forskningens vardag, (red.), 

Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, (Norrköping, 2006), s. 109f.   

24 Richard Jenkins, Social identity (London, 2004) s.14-19. 

25 Anteckningar från föreläsning av Anna-Liisa Närvänen, Campus Norrköping, LiU, 2011-10-10 

26 Jenkins, s. 102 f. 

27 Jenkins, s. 6 f. 
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Varför renoveras det inte, det ska ju va snyggt där 
med?- att vara svensk i det svenskglesa  

Annika G. Seitov 

Inledning 

Att fundera över vem jag är och varför är inget nytt fenomen, historiskt sett har människor i alla 

tider funderat över sin identitet.28 Etnicitetsforskare menar ofta att folkgrupp tillsammans med 

kön och släkt är en persons tre primära identiteter som individen så att säga ”föds” med. Visst 

kan en person på olika sätt försöka frigöra sig ifrån en eller flera av dessa ”primära” identiteter 

men gör inte individen ett tydligt avståndstagande, tas de för givna av omgivningen.29 Vad händer 

då med den person med identitet som etnisk svensk men som bor i ett bostadsområde med fler 

invånare med annat ursprung än sitt eget? Åsa visar i sin studie White Flight? hur segregeringen i 

svenska bostadsområden ökat markant sedan 1990-talet.30 Svenskarna flyttar ifrån invandrartäta 

bostadsområden och allt färre flyttar in. För stat och kommun är bostadsområdenas invånare 

viktiga eftersom de är potentiella normgivare. Då de boende lär känna varandra finns möjligheten 

att normer som genererar social kontroll upprättas. Kan en känsla av tillhörighet skapas leder det 

till att invånarna själva kan hålla ordning och känna ansvar för sitt bostadsområde. Däremot kan 

det vara svårt att etablera denna känsla av ”tillhörighet” framför allt i områden med heterogen 

befolkning och hög rörlighet.31 Kan orsaken till svenskarnas ”flykt” från svenskglesa 

bostadsområden vara ett försök att försvara sin etniska identitet? I det här antologibidraget har 

jag gjort ett försök att närma mig denna problematik genom att bland annat intervjua etniska 

svenskar i två svenskglesa bostadsområden.  

Syfte och frågeställning  

Jag har valt att intervjua etniska svenskar som är bosatta i svenskglesa bostadsområden. Syftet har 

varit att få kunskap om identitetskapande och livsvillkor i relation till bostadsområdet. Varför jag 

valt att intervjua etniska svenskar grundar sig på övertygelsen att mellanmänskliga relationer är av 

stor vikt för integrationen. På vilket sätt identifierar sig svenskarna med sitt bostadsområde? Vilka 

interaktioner äger rum mellan dem och deras grannar? Vad betyder bostadsområdet för dem?  

 

                                                 
28 Richard Jenkins, Social identity, (London, 2008), s. 13f.  

29 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet: den kulturförnekande kulturen, (Stockholm, 1989) s. 227.  

30 Åsa Bråmå, ''White flight?' :the production and reproduction of immigrant concentration areas in Swedish cities, 

1990-2000”, Urban studies, 2006(43):7, s. 1127-1146. 

31 Rolf Lidskog m.fl.” Våldet och tryggheten i staden” i, Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer, red. 

Ingemar Elander, (Lund, 2001), s. 78f.  
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Metod  

Grundad teori 

I Corbin & Strauss variant av GT intar förförståelse en större roll än tidigare då man betonade 

vikten av förutsättningslöshet hos forskaren. De menar att forskarens kunskap, möjliggör hur de 

reagerar på det material de ska analysera.32 De lyfter fram känslighet som ett krav för att kunna se 

vad materialet vill förmedla, vilket är alltså motsatsen till objektvitet. Sensitivity is a fascinating 

interplay of researcher and data in which understanding of what is being described in the data 

slowly evolves until finally the researcher can say: “Aha, that is what they are telling me” (at least 

from my understanding). 33  Syftet med GT är alltså att metoden ska generera nya teorier vilket 

sker i en ständig växelverkan mellan insamling av data och analys, de sker parallellt.
34

 Corbin & 

Strauss version av GT är den som jag kommer att använda i analysen. Trots att målet med GT 

metoden är att få fram nya teorier är det inte självklart att en ny teori kommer fram ur det 

material forskaren samlat in. Corbin & Strauss menar att det finns begränsningar i teorierna och 

att utveckla nya teorier är oerhört komplext men att sträva mot det är ändå nödvändigt. Utan 

teorier skulle världen enbart bestå av historier och ingenting annat.35 Med hänsyn till att jag är 

novis i användandet av GT som analysmetod och att tiden jag har haft i anspråk endast räckte till 

att göra en mindre studie var inte min intention att ur materialet få fram en ny teori. Däremot har 

jag fått mer kunskap och erfarenhet kring GT som metod, om segregationsprocesser och den 

verklighet mina informanter befinner sig i.  

Val av fält  

När jag valde ut mina fält, var det viktiga att området skulle vara invandrartätt och inte vara 

särskilt väl ansett. Jag ville intervjua svenskar som bor i områden som andra ofta nedvärderar för 

att få kunskap om hur deras identitetsskapande sker utifrån deras levnadsvillkor. Eftersom jag 

själv hade arbetat en hel del i Klockaretorpet och hört andras åsikter om området förstod jag att 

området kunde passa till min studie. Det andra området har jag lite mer personliga relationer till. 

Mina farföräldrar flyttade till Brandkärr när jag var liten och jag gick högstadiet på 

Brandkärrskolan. Då ansågs inte Brandkärr som ett invandrartätt område men däremot som ett 

sämre område. Invandrartätt har det blivit på senare år. I båda områdena hade jag personliga 

relationer för vidare kontakt med eventuella informanter. Klockaretorpet är ett bostadsområde i 

Norrköping som började byggas 1974. Det var en av Sveriges första stora radhusområde med 

endast hyresrätter. Hyresbostäder fick inte bostäder uthyrda i miljonprogrammen då många trots 

god standard och bostadsbrist ändå valde bort dessa och därför satsades det på radhus istället. 

                                                 
32 Ibid. s. 131-167. 

33 Juliet M Corbin & Anselm L Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 

(London, 2008) s. 32f. 

34 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 375. 

35 Corbin & Strauss, s. 55 f.  
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Klockaretorpet skulle bli annorlunda, här hade alla sin egen lilla täppa och inga hus var högre än 

två våningar. Det var ett försök att skapa ett billigt boende med samma kvaliteter som om man 

bodde i småhus, därför står husen mycket tätt på bekostnad av utemiljön. Bra förbindelser till 

Norrköpings Centrum var en förutsättning för att locka de arbetsföra och därför drogs 

spårvagnen ända ut till bostadsområdet. Att uppehålla en god service med butiker, bank och post 

var svårare än man trodde då få butiksägare vågade etablera sig i området.36 Nyköpings 

miljonprogram Brandkärr byggdes mellan 1967 och 1975 och är stadens största bostadsområde 

med ca 3000 invånare. Över 50 procent av invånarna i Brandkärr är invandrare. Inne i området 

finns det inga vägar eller butiker men det finns bland annat skola, familjecentral med öppen 

förskola, dagis, föreningar och en kyrka. Det finns goda bussförbindelser till centrum från 

området och det ligger naturnära. I närheten finns det köpcentrum och flera stora 

livsmedelkedjor. Brandkärr består av flerfamiljshus med flest trerumslägenheter. 37   

Informanter 

Att få tillgång till fältet som forskare är i många fall inte okomplicerat. Att få den första 

personliga kontakten med någon som vill bli intervjuad kan var nog så svårt och människor kan 

vara misstänksamma mot forskaren och dennes avsikt med studien.38 Självfallet beror det på vad 

för slags ämne som ska studeras om det är känsligt eller av mer allmän karaktär. Jag hade redan 

en del personliga kontakter i form av tidigare arbetskamrater samt några bekanta och då studien 

har en mer allmän frågeställning tog jag telefonkontakt med informanterna, förklarade mitt 

ärende och fick positiv respons. I urvalet av informanter hade jag inga andra kriterier än att de 

skulle vara etniska svenskar. Att förutom etnicitet ta hänsyn till ålder, kön eller klass i studien 

skulle enligt min mening gjort studien alltför komplex att genomföra, utifrån den tidsplan jag 

hade till förfogande. Samtliga informanter är dock pensionärer vilket kan ge analysen en särskild 

utgångspunkt eftersom deras livsvillkor ser annorlunda ut än för ungdomar och medelålders, det 

är inget jag som sagt har eftersträvat. Informanterna har förutom ålder och etnicitet det 

gemensamt att de lever ett relativt aktivt liv med fritidsintressen och engagemang i föreningar och 

dylikt. Även inkomstmässigt får jag uppfattningen att de är på ungefär samma nivå, de är enligt 

min bedömning medelinkomsttagare. Förutom Margaretha har Kalle, Kurt och Lotta det 

gemensamt att de bott mer än tio år i samma bostadsområde. Det enklaste var om informanterna 

var redo att bli intervjuade i sina hem, eftersom jag själv bor ett par mil utanför Norrköping var 

jag tacksam då de gav sitt medgivande till det. Hammersley & Atkinson menar att det till och med 

kan vara mer positivt att bli intervjuad i sitt hem då informanterna har möjlighet att organisera 

mötet efter egna önskningar, på sitt eget territorium, där de lättare kan slappna av och vara sig 

                                                 
36 Lars Kvarnström mfl. ”Befolkning och boende” i Norrköpings historia: 1900-talet, red. Hans Nilsson, (Linköping, 

2000)s. 73-79.  

37 Nyköpings kommun, Nyköpings tidning, (2011-03-01) 

http://www.nykoping.se/Global/Kommun_o_politik/om_nykoping/Nyktidning/2011/NTMars.pdf (2012-04-10)  

38 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, (New York, 2007), s.41.  

http://www.nykoping.se/Global/Kommun_o_politik/om_nykoping/Nyktidning/2011/NTMars.pdf


 10 

själva.39 Det var också en naturlig mötesplats eftersom min studie handlar om informanternas 

boendesituation.  

Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas på följande sätt: ”att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”. Jag var förväntansfull inför mina 

intervjutillfällen, och precis som Kvale gör gällande var det en berikande och spännande 

upplevelse. För att få en struktur där intervjufrågorna har relevans för de ämnen jag ville fokusera 

på använde jag intervjuguider. Målet med intervjuerna var att få informanterna att känna sig 

trygga nog att öppna sig, att få spontana och avslappnade samtal. Kavle menar att det är viktigt 

men man bör samtidigt genom professionell distans förhindra att det blir för känslosamt.40 Det 

var tre intervjuer som jag tyckte upplevdes avslappnade och spontana, två andra däremot var 

annorlunda. Informanterna, som jag kände ganska väl men inte träffat på länge var lite spända 

och jag upplevde dem inte svara helt spontant på mina frågor utan de valde sina ord och hade ett 

slags förvar inför mina frågor som jag upplevde var en smula besvärande. Jag funderade en hel 

del på varför de reagerade som de gjorde i intervjusituationen. Kanske det var ett hinder för dem 

att jag kände dem sedan tidigare? Då hade vi en helt annan relation till varandra och möttes i 

arbetet. Kvale menar att intervjuaren har kort tid på sig att skapa ett förtroende mellan 

informanten och sig själv då det annars endast blir en artig konversation med utbyte av åsikter.41  

För att skapa en ram åt intervjun bör man som forskare orientera informanten innan och efter 

intervjun. En kort information ska ges om bakgrunden och syftet med studien innan intervjun 

och en uppföljning efter intervjuns slut. Det ska vara kort och tydligt, vidare utläggningar om 

studien bör vänta till efter intervjuns slut. Forskaren behöver vara redo att ställa följdfrågor för 

att få en djupare förståelse av det som informanten talade om.42 Att intervjua var som sagt 

intressant men svårt. Jag insåg i efterhand att jag vid flera tillfällen gjort alltför långa utläggningar 

om varför jag ville göra min studie och på så vis redan gett informanterna en antydan om vad jag 

ville ha ut av intervjun. Intervjuguiden var ett stöd men låste mig en aning då jag ville försäkra mig 

om att jag hade gått igenom allt jag ”skulle” fråga om. Jag fann det därför svårt att ställa 

följdfrågor då informanterna kom in på ämnen som var extra relevanta för min studie. Kvale 

menar att det är en konst att lära sig intervjua och det bästa sättet att bli en god intervjuare är 

genom att praktisera det om och om igen.43 Intervjuerna spelades in med diktafon och 

transkriberades inom några veckor efter att intervjutillfällena var över. Transkriberingen tog 

mycket tid i anspråk, men samtidigt gjorde jag nya upptäckter i data som jag inte registrerade 

                                                 
39 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, (New York 2007) s.116.  

40 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 117ff. 

41 Ibid. s. 118.  

42 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 58.  

43 Kvale, s. 136f. 
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under intervjun. Dessa noterade jag i ett särskilt dokument som jag sedan använde under 

analysarbetet för att inte glömma bort de tankar som kom till mig under transkriberingen.    

Observationer 

Jag har gjort två observationer. Tanken med dessa var att de skulle utgöra ett komplement till 

intervjuerna.  Forskaren kan genom observationen få ”se” det vilket inte nämns i intervjuerna, 

det informanterna tar för givet.44 Hammersley & Atkinson menar att observationer är mer 

krävande för en nybörjare än intervjuer. Observationer kan upplevas som påträngande och därför 

är det många fler forskare som föredrar att intervjua. Observationer kan fylla en viktig funktion 

då det inte sällan händer att informanten säger sig göra en sak medan de i verkligheten gör det på 

ett annat sätt.45 I min studie observerade jag inte informanterna utan jag gjorde två observationer 

i ett av bostadsområdena som ingår i studien som icke deltagande observatör. Jag iakttog men 

deltog inte i de skeenden jag observerade.46 Då enskilda personer vid observationer inte kan ge 

sitt samtycke till att delta finns det en risk att människor förlorar förtroendet för 

samhällsforskning i stort menar Bryman.47 Jag hade dock med mig ett missivbrev från 

kursansvarig ifall någon skulle vilja veta vad jag gjorde på platsen. Den första observationen 

gjorde jag i Klockaretorpets Centrum en tidig vardagsmorgon i november 2011. Det var kallt och 

blåsigt och jag valde att sitta i min bil och observera det som skedde omkring mig eftersom det 

kändes onaturligt att sätta sig på en bänk. Det jag missade då jag satt i bilen var förstås ljud och 

samtal mellan människor. De flesta jag observerade kom ensamma gående åt olika håll. Det andra 

observationstillfället skedde en solig fredagseftermiddag och då gick jag en sväng runt i området. 

Nu var det många fler människor ute, barn som lekte, grannar som stod och småpratade samt 

några unga killar som spelade fotboll på basketplanen som finns i Klockaretorpets Centrum. 

Upplevelsen av vår och att människor var mer sociala nu var påtaglig, årstiderna och vädret i 

Sverige är kontrastfulla och ger helt olika upplevelser.  

Etik 

Hur kan man bemöta den etiska problematiken kring det ämne jag valt att studera på bästa sätt? 

Att jag valt ut informanter av den anledningen att de är etniska svenskar kanske inte är helt 

oproblematiskt. Närvaänen & Näsman menar att fokusera kring en speciell kategori människor 

och deras problem kan leda till en känsla av vanmakt.48 Jag har tagit detta i beaktande men kom 

fram till att då min studie inte fokuserade direkt på informanternas eventuella problem fanns 

ingen uppenbar risk för intervjuerna att utvecklas i den riktningen. Jag upplevde däremot ett visst 

försvar hos tre av informanterna, då vi kom in på hur bostadsområdet ses av andra och hur de 

                                                 
44 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser, & Magnus Öhlander  

(Lund, 1999) s. 75.  

45 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, (New York, 2007), s.29.  

46 Bryman, s. 176.  

47 Ibid, s. 278-284.  

48 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, Etik i forskningens vardag (Norrköping 2003), s. 5f.  
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upplever det. Informanterna blev kanske påminda om sitt förflutna, hur deras liv utformats 

annorlunda än vad de möjligen drömt om från början.  Information kring hur studien kommer 

genomföras och användas delgav jag mina informanter först kort i telefon för att sedan lämna ett 

informationsbrev i samband med intervjun. Efter att informanterna fått läsa igenom 

informationsbrevet klargjorde jag för samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet för 

dem muntligt. Informanterna behövde få information om att deras medverkan är frivillig och att 

de kan avbryta den när de vill. För att uppfylla konfidentialitskravet förklarades jag att skulle ändra 

deras namn och andra uppgifter för att göra det svårare att identifiera dem i efterhand. Jag 

redogjorde även för att studien endast kommer användas i syfte att inhämta kunskap i ämnet och 

inte för kommersiellt bruk eller för annat icke vetenskapligt syfte.49 Det finns en etisk komplexitet 

angående hur mycket information informanterna skall delges. Forskaren kan inte i förväg veta 

hur studien kommer att utvecklas och därför finns det en osäkerhet inför i vilken utsträckning 

hänsyn ska kunna tas till de etiska kraven. Det kan även vara svårt för forskaren att i förväg 

förklara att allt kommer studeras, inte bara det som sägs50vilket även jag fann vara komplicerat att 

göra fullt ut. Därför kan kravet om information ifrågasättas till viss del vad gäller min studie.  

Teorier och tidigare forskning  

Jag har använt Richard Jenkins teori om identitet i mitt analysarbete. Att identifiera sig själv eller 

andra handlar om mening och mening inkluderar alltid interaktion, därför är alla mänskliga 

identiteter sociala. Samtidigt som personligheten formas i tidig ålder där mänsklighet, genus, 

släktskap och etnicitet är de identiteter som senare i livet är svårare än andra att ändra på menar 

Jenkins att identiteten inte är något statiskt utan är utsatt för en ständig föränderlig process.  Det 

sociala livet och kulturen skapar en persons identitet. Kollektiv identitet och individuell har ofta 

setts som två olika fenomen medan Jenkins menar att dessa hör samman eftersom ingen av dem 

kan skapas utan interaktion med varandra. Jenkins definierar identiteten på vilket sätt individer 

eller kollektiv skiljer sig åt i sina sociala relationer med andra individer och kollektiv istället för 

tidigare definitioner av identitet som ofta handlar om att se vem man liknar. Vi registrerar 

identiteten hos andra genom att observera en främling som vi lokaliserar i vårt sinneslandskap. 

Utan denna registrering kan vi inte relatera till varandra på ett meningsfullt sätt, vi förstår genom 

sinneslandskapet vem som är vem och vad som är vad. Moderniteten, globaliseringen, migration, 

förändringar i klass, status, och annan familjestruktur gör att vi numera möter identiteter som inte 

är lika tydliga för oss att lokalisera vilket gör det svårare för oss att vara säkra på oss själva. 

Framtiden upplevs mer oförutsägbar än för de personer som levt innan oss.51 Det är när vi ser 

skillnaden med andra och gränser dras av individen som identiteten klargörs. Denna inneslutning av 

det som är mitt eget kräver även en uteslutning av det som tillhör andra. Vi bli alltså medvetna om 

                                                 
49 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Stockholm 2002) s. 5-14.  

50 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, 3. ed. (New York, 2007), s. 210f. 

51 Richard Jenkins, Social identity (London, 2004) s.4-19. 
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vilka vi är genom att jämföra oss med andra som skiljer sig från oss själva. Det är vid denna 

gränslinje vi upptäcker vad vi är och inte är enligt Jenkins.52  

Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet är Irene Molinas 

doktorsavhandling där kvalitativa intervjuer med både invandrare och svenskar i stadsdelen 

Gottsunda ingår.53 Molina förklarar teorin om rasifiering med att det finns en tydlig tendens hos 

institutioner, grupper och individer på en bestämd bostadsmarknad att diskriminera utifrån en idé 

om ”ras” genom att bostadsmarknaden rumsligt uppdelas efter föreställda rasskillnader och 

tillräknade rastillhörigheter. 54 Molina ifrågasätter begreppet ”etnisk boendesegregation” då hon 

menar att det i första hand inte handlar om etnicitet utan om de maktpositioner individer innehar 

i samhället. Molina argumenterar kring faran med att ha en statisk syn på begreppen kultur och 

etnicitet när man studerar etnisk boendesegregation vilket bara förstärker de processer av 

diskriminering och exkludering som finns i sammanhanget. Resultatet blir en missriktad 

uppmärksamhet på betydelsen av det kulturella arvet där den segregerade individen blir orsaken 

till segregationen. Givetvis har det kulturella arvet relevans men Molina framhåller att kulturen 

inte kan studeras isolerad ifrån de sociala relationer vilken den befinner sig utan det handlar om 

en ständig interaktion mellan samhället och de kulturer som finns där. Vidare menar Molina att 

”Kultur är ett rum som används för manipulering av människor, vilka tillskrivs olika ”ras-, köns- 

och klassidentiteter. Dessa tillskrivna identiteter utgör en grund för legitimering av diskriminering 

och förtryck.” Ideologin bakom folkhemstanken med socialhygienism och idén om staden som 

en organism, samt synen på arbetarbostaden menar Molina avslöjar relationerna mellan klass, ras, 

kön och boendefrågan. Hon menar att arvet från socialhygienismen där arbetarklassen skulle 

disciplineras lever kvar idag där vi fortfarande ser att ”De Andra” ska integreras, nu är det 

invandrare med utomeuropeisk bakgrund som gärna blir syndabockar för boendesegregationen.55  

Jag använder mig även av Karl-Olov Arnstbergs forskning om svenskhet i analysen 

där han problematiserar svenskhet och menar att det är en dold kultur.56 Det är inte lätt att hitta 

tidigare seriös och omfattande forskning om svenskhet från modern tid menar Karl-Olov 

Arnstberg. Han gör ett försök att förklara dessa begrepp men medger att det är svårt att ge en 

klar definition. Han menar att ”svenskhet” kännetecknas av moderniteten på så vis att man i stort 

mått förnekar sin egen historia och som ”moderna” människor behöver inte svenskarna ta del av 

tidigare generationers erfarenhet och vishet. Svenskar överlag anser inte att de har en egen kultur 

överhuvudtaget trots att den självklart finns där men den uppfattas inte som kultur.57 Dock ger den 

tidigare forskningen som finns om svenskhet en enhetlig bild av svenskarna som 

konfliktundvikande. Arnstberg nämner etnologen Åke Daun och den finlandsvenska författaren 

Marianne Alopaeus i detta sammanhang men sällar sig inte till dem utan menar att svenskar löser 

                                                 
52 Ibid. s. 102f. 
53Irene Molina, Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet, (Uppsala, 1997), s. 7. 

54 Ibid. s. 228.  

55 Ibid. s. 21- 94.  

56 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet: den kulturförnekande kulturen, (Stockholm, 1989) s.19ff.  

57 Ibid, s. 13-20.  
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konflikter på ett annat sätt än genom känsloutspel i det sociala samspelet med andra. Arnstberg 

framhåller istället att svenskar är bra på konfliktlösning och ser konfliktundvikandet som en 

kompetens. Under historiens lopp kan det ha varit ett sätt för svenskar att skydda sig mot 

konflikter och på så sätt överleva. En följd av svenskarnas förhållningsätt till konflikter kan hittas 

i vårt nuvarande rättssystem och är enligt Arnstberg därför en tillgång istället för en svaghet.58 

Jag använder ovanstående teorier och tidigare forskning med syftet att sätta in mitt insamlade 

material i ett större sammanhang vilket jag hoppas kan ge analysen mer bekräftelse och giltighet.   

Corbin & Strauss menar att annan litteratur än insamlad data kan användas bland annat som en 

källa för jämförelser med materialet och för att få bekräftelse på de resultat studien ger.59  

Analys   

Platsen som instrument och livsrum  

Utifrån det material jag samlat in genom intervjuer och observationer har jag enligt GT metoden 

systematiskt delat upp och namngivit data i små enskilda delar för att hitta sammanhang och 

motsatser, med mina frågeställningar i fokus under processen. Corbin & Strauss menar att 

processen av att jämföra olika delar med andra efter att ha delat upp det insamlade materialet i 

små enheter och namnge dem, vilket de kallar etikettera, gör att man som forskare kommer upp på 

en mer begreppslig nivå. Processen kallar de för jämförande analys och öppen kodning där man hela 

tiden jämför ett händelseförlopp med ett annat. När likheter hittas samlas de in under samma 

namngivna kategorier som sedan i sin tur jämförs med andra kategorier eller sätts emot dem.60 Jag 

började med att stryka under olika händelseförlopp i mitt material och etiketterade dem var för 

sig. Efter denna process av öppen kodning fortsatte jag jämföra händelserna med varandra och 

fick sedan fram två huvudkategorier som jag har kallat Platsen som instrument och Platsen som livsrum.  

Varför jag valt att använda ordet instrument för observationerna beror på att jag främst noterat 

vad människor sysslar med när de befinner sig i Klockaretorpet. Platsen används för olika syften 

enligt min tolkning, antingen för transport eller för möten med andra. Platsen som livsrum inbegriper 

de olika teman som kommit fram under intervjutillfällena. Begreppet livsrum var centralt i Hitlers 

ideologi där den germanska rasen skulle erövra livsrum i öst och associeras därför till något 

negativt. 61 Från 1980-talet har ordet börjat användas i andra sammanhang, det har neutraliserats 

och blivit mer positivt laddat då bland annat mäklare använder ordet flitigt i sina annonser.62 

Ordet livsrum associerar jag till en plats där livet får utrymme, det står alltså för något abstrakt 

positivt när jag refererar till det nedan. Bostadsområdet är en del av deras livsrum men också 

bostaden som informanterna ofta sammankopplar med trygghet. Med platsen som livsrum 

                                                 
58 Ibid. s. 73-78.  

59 Corbin & Strauss, s. 35 ff., 159f.   

60 Ibid. s. 135ff. 

61 Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/livsrum, Nationalencyklopedin, (2012-04-12) 

62Lotta Andersson, Livsrum - nazistord eller mäklarspråk? (2010-09-02) 

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.941559-livsrum-nazistord-eller-maklarsprak- (2012-04-12) 

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.941559-livsrum-nazistord-eller-maklarsprak-
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innefattas även det som skapar en känsla av mening vilka ett par informanter ger uttryck för. 

Normer kring boendet och hur de relaterar till sina grannar länkas till livsrummet som en plats 

för socialt samspel. Analysen är disponerad utifrån kategorierna Platsen som instrument och Platsen 

som livsrum. Jag menar att Platsen som livsrum och Platsen som instrument kopplas samman genom att 

de inte kan existera utan varandra då platsen som instrument innefattas i livsrummet. Jag kommer 

ändå skilja dem åt i analysen och börjar med observationerna som sedan följs av intervjuerna 

vilka finns under Platsen som livsrum. Underkategorier till Platsen som livsrum som jag kommer 

använda i min analys är; Trivas ändå, Meningskapande plats, Vårt och andras.       

Platsen som instrument 

Den första observationen gjordes en tidig vardagsmorgon då flertalet av de observerade 

passerade förbi, vilket jag kallat för transportsträcka. Många var förmodligen på väg till sitt arbete, 

till skolan eller annan plats. Få interaktioner observerades mellan människor förutom vid ett 

tillfälle och då skolbarn gick tillsammans och småpratade, i övrigt gick eller cyklade de flesta 

förbi. Kläder och olika religiösa symboler som slöja tolkar jag som ett sätt att uttrycka sin 

identitet offentligt. Platsen blir den arena där jag kan visa vem jag är.  Dock uppfattar jag det som 

att människor främst använder platsen för att förflytta sig från en plats till en annan. Karl-Olov 

Arnstberg har ett liknande resonemang då han menar att trots att identiteten knyts till sociala och 

geografiska platser använder förortens invånare främst det offentliga rummet som just 

transportsträcka.63 Vid upprepade tillfällen gick de relativt sakta, de spankulerade istället för att 

skynda någonstans. Min egen spontana förklaring var att det måste vara arbetslösa eller 

sjukskrivna eftersom de inte skyndade sig. Förförståelsen om Klockaretorpet som ett område 

med sociala problem och med många invandrare hade gjort mig fördomsfull vid observationen. 

Mina tankar kring observationen:  

Annika: Förutfattade meningar, varför går folk så sakta, är de arbetslösa? Tråkigt tomt område. 
Inget är öppet till och med affären är stängd. Kvinnan med frisörsalongen var den enda jag såg 
som arbetade på platsen. De flesta åkte därifrån eller skulle någonstans. Ingen kom dit utom 
killen som skulle träffa tjejen och de som arbetade med något serviceyrke.  Ingen har bråttom, 
många går sakta ger ett ödsligt tråkigt intryck. 

 

Klockaretorpets Centrum gjorde inget vidare intryck och jag var allmänt negativ till det jag 

observerade. Förorten gestaltas olika beroende av vem betraktaren är och vilka associationer den 

ger vilket blev tydligt då en tidskrift frågade kända svenskar vad de tänkte på när de hörde ordet 

”förort” vilket resulterade i både positiva och negativa uttalanden.64 Vid ett tillfälle under den 

första observationen kom det en ung kille i övre tonåren gående rätt sakta. Han hade en huva 

uppfälld över huvudet och jag såg inte hans ansikte särskilt tydligt. Han väntade på någon och 

efter en stund kom en ung tjej gående emot honom, de kysstes och gick därifrån. Reaktionen syns 

i mina anteckningar från observationen: ”När jag såg killen med huvan gå sakta trodde jag först 

                                                 
63 Karl-Olov Arnstberg, ”Segregation- processer och konsekvenser”, i I stadens utkant: perspektiv på förorter,  

red. Karl-Olov Arnstberg, & Ingrid Ramberg, (Stockholm, 1997), s. 45. 

64 Ibid, s. 55. 
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att det var en rånare??!! Men sedan visade det sig att han skulle möta sin flickvän!! Tänk att man 

kan ha sådana förutfattade meningar om en person bara för att man är i ett visst område!” Jag är 

överraskad över hur lätt jag en utomstående, icke Klockaretorpsbo skapat fördomar kring 

området genom den ”information” jag fått av andra. Molina använder begreppet misstänksamhetens 

hermeneutik för att förklara hur en grupp människor, i det här fallet invandrare, definieras och 

stigmatiseras genom olika misstankar och förvandlas till potentiella brottslingar.65 Jag inser vikten 

av min egen roll i det sociala samspelet efter att ha reflekterat över hur lättpåverkad jag är av 

andras åsikter. Vid den andra observationen som jag gjorde en fredag eftermiddag i mars var det 

mycket mer liv och rörelse ute i området. Några pojkar spelade fotboll, grannar stod och 

småpratade och upplevelsen av händelselöshet och tråkighet var liksom vintern borta.   

Platsen som livsrum 

Trivas ändå 

Under intervjutillfällena har vi samtalat kring informanternas personliga upplevelse av att bo i sitt 

bostadsområde, leva där och vad andra tycker om det. Gemensamt för alla var att de tydligt gav 

uttryck för hur viktigt det var att trivas med sin bostad och med omgivningarna. Vikten av god 

service, att det fanns bra kommunikationer, affärer i närheten och ordning kring husen var även 

det gemensamma nämnare. Under samtalens gång har informanterna gång på gång återkommit 

till betydelsen av att trivas, med sin lägenhet och omgivningarna närmast omkring den. Lotta säger 

följande när jag frågar om hon kan berätta hur hon känner för sitt bostadsområde: Lotta: ”Jag 

tycker mycket om Klockaretorpet.. javisst är det lite oroligt här ibland, på vissa ställen är det 

mycket oroligt bland, bland invånarna här, men jag trivs ändå här.” 66 När Lotta talar om sitt 

bostadsområde säger hon att hon trivs ändå, hon säger också att hon tycker om sitt område. Vad finns 

i ordet ändå? Lite senare under intervjun svarar hon delvis på det då jag ställer frågan om hon 

någon gång måste försvara Klockaretorpet inför andra.  

Lotta: Ja, lite grann… om man ser hur det ser ut i trädgårdarna här många är dåligt skötta det 
är misskött och det sköts inte så bra, men just där jag bor är det bra, det är lugnt här. Det är ett 
lugnt område, det är inte på alla ställen det är lugnt. [  ]  Ja, det är hyresrätter och bostadsrätter 
här så att de att de har dålig klang de har jag hört och det har jag förstått hela tiden, det är så 
mycket bråk bland ungdomarna här.. De där höghusen, där går det in en massa ungdomar och 
förstör och grejar. 

Lotta har bestämt sig för att trivas, att tycka om sitt område, som hon upprepar flera gånger 

under intervjun.  Jag tolkar det som att hon hävdar att det är bra trots åsikterna om området, 

vandalisering i höghusen av ungdomar, misskötta trädgårdar och trots det, trivs hon. Möjligen 

försöker Lotta intala sig själv och andra att de positiva egenskaperna med området överväger de 

negativa. Genom att inta en positiv inställning blir de negativa aspekterna inte så framträdande. 

Lotta säger att hon trivs med sina grannar, fastän det är hyresrätter där hon bor menar hon att 

                                                 
65 Molina, s. 212f.  

66 Mer information om intervjuerna finns i källförteckningen.  
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området är lugnt. Genom att se skillnaden mellan sitt eget lugna boende och det andra mer 

negativa drar hon en gräns och blir på så vis medveten om vem hon är. Identiteten tydliggörs.67  

Kurt som även han bor i hyresrätt i Klockaretorpet nämner trygghet och hemkänsla 

som viktiga drag för att trivas där man bor. Det viktiga är inte vad området kallas och hur det 

värderas av andra: ”Det spelar ingen roll vad det heter, huvudsaken är att man har hemkänslan 

och tryggheten, hemkänslan vi åker hem till varandra och så”.68 Kurt säger också att han inte vill 

ändra på något i Klockaretorpet utan att det är bra som det är. Samtidigt ger Kurt uttryck för hur 

illa berörd han blir när en av hans bekanta skämtar nedvärderande om Klockaretorpet: Kurt: 

”Det enda som jag kan säga som jag inte tycker om det är ju NNN som när han ringer då kallar 

han oss för: Åh är det Skraveltorpet? Jag tycker det är fel, han kan väl kalla det för vad det heter.” 

Kurt blir kallad inte vid sitt namn utan benämnd på ett nedvärderande sätt. Skravel betyder enligt 

Svenska akademins ordlista bland annat något mindre odugligt, värdelöst, skräp.69 Vad jag förstår 

upprepas den här situationen varje gång Kurt och hans bekant ringer varandra. Kurt talar inte om 

för sin bekant vad han tycker om skämtet utan håller det för sig själv vad jag förstår. Här menar 

jag att det svenska konfliktundvikande beteendet synliggörs i hans sätt att hantera situationen. 

Arnstberg menar ”att tyst finna sig i det mesta” samt ”en rädsla för att visa känslor” är typiskt för 

svenskar.70 Istället för att tala om för sin bekant vad Kurt känner undviker han konflikt.  

Margaretha uttrycker sig positivt om sitt bostadsområde och säger att hon trivs i 

Brandkärr. Margaretha berättar hur det kom sig att hon flyttade dit: 

 

Margaretha - Jag har bara bott här i fem år och jag flyttade hit bara för att jag gillade den här 
stadsdelen och så fanns det bostad här och sen jag hade blivit ensam och behövde en mindre 
lägenhet så, så flyttade jag till Brandkärr. 
Intervjuare- Vad är det som du gillar? 
Margaretha - Genom att man har jobbat här i 26 år… och sen är det lite en reaktion också mot 
för att stadsdelen är inte så välsedd av andra Nyköpingsbor och då vill man visa att… Jag 
tycker det är så fult att säga saker om den här stadsdelen som jag, jag tycker om att bo här. 

 

Margaretha har fler motiv till varför hon flyttade till Brandkärr. Det fanns en vilja att protestera, 

reagera mot Nyköpingsbornas negativa syn på området. Även om hon inte uppskattar när 

människor talar illa om Brandkärr, tvärtom det upprör henne, valde hon att flytta dit.  Margaretha 

tycker om att bo i Brandkärr, jag tolkar det som att området inte är oväsentligt för henne 

personligen utan hon blir illa berörd då andra talar illa om det hon tycker är så bra och fint. 

Margaretha berättar att hon till och med aktivt har försökt få andra att komma till Brandkärr för 

att slå hål på alla de förutfattade meningar som finns om bostadsområdet.  

Margaretha: Jag propagerar alltid för att Brandkärr är så bra, och att även om ni inte tror men 
jag måste ta upp, jag var, jag arbetade inom NNN eller jag har varit aktiv där och så och jag vet 
inte om jag var ordförande då men i alla fall men så ordnade jag ett möte i NNN för att de 

                                                 
67 Jenkins, s. 102f. 
68 Intervju med Kurt 2011-11-30, rad 38-40 

69 Svenska Akademien, SAOB, (2010-08-31) 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/249/251.html#SKRAVEL-TORR, (2012-04-10)  

70 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet: den kulturförnekande kulturen, (Stockholm, 1989) s.74.  

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/249/251.html#SKRAVEL-TORR
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skulle få se hur det var i Brandkärr men det var nästan inga som kom!  Det kom inte alls så 
många, vi har ju en stor gård nere på stan, en stor lokal, men jag tänkte att det kan va kul för 
dom som inte ha vart i Brandkärr det här var ju på 70-talet och [ ] nej dom protesterade inte 
men de vågade sig liksom inte hit på något sätt, det är lite farligt i Brandkärr. 

Eva har en liknande erfarenhet av när andra ser ner på Brandkärr vilket hon tycker så bra om. Då 

hon skulle flytta till en större lägenhet var reaktionen hos andra förvåning över att hon valde att 

bo kvar i området. De människor hon refererar till verkade ta för givet att Eva inte trivdes och att 

Brandkärr väljer man inte att flytta till.71 Molina använder begreppet rumslig stigmatisering i samband 

med de föreställningar som finns om vissa bostadsområden. Hon menar att ett bostadsområde 

stigmatiseras då andra talar illa det och det skapas en rumslig Andre.72 Eva berättar att det som gör 

att hon vill bo kvar i området är att hon trivs så bra. Eva trivs med allt, omgivningarna och 

servicen. Margaretha är positiv till att Brandkärr är så välplanerat och det är nära till bussen om 

man vill åka ner till centrala Nyköping. Både Eva och Margaretha framhåller att de bor i det lugna 

området av Brandkärr. Eva och Margaretha trivs bra i Brandkärr. De bor i det lugna området av 

Brandkärr och det är en anledning till varför de trivs.  

När jag frågar Kalle som bor i eget radhus i Klockaretorpet om vad han tycker är bra 

med sitt bostadsområde menar även han att det är positivt att det är lugnt: ”Just där vi bor är det 

lugnt och fint, det är faktiskt. Det är det. Det är inget större fel på de va”. Ett genomgående drag 

hos informanterna är hur viktigt det är att området är lugnt. När vi kommer in på hur andra ser 

på deras bostadsområden verkar Kalle mer oberörd till skillnad mot de andra:   

Kalle: Jag har aldrig brytt mig om sånna dära grejer i och för sig men jag kan väl förstå det men 
ryktet är nog lite väl överdrivet, men sen äre så att det byggs nya områden och då och de är 
många hyres o sen kommer det in mycket så blir det mycket bråk, bråk o grejer men sen efter 
ett tag sätter sig lite det va ju likadant i Navesta i, i va hettere Marielund som vi kallar Biafra 
inne i stan de va ju massa så men det har väl blivi bättre där, folk har blivi lite äldre o sånt därnt 
va. Nej, grejen är väl de att dom som inte bor i ett visst område de har åsikter om andra 
områden att där äre hemskare. 

 

Kalle framhåller att ryktet om Klockaretorpet är överdrivet och klargör att han inte bryr sig om 

vad andra tycker om det. Nybyggda områden blir bättre med tiden, det stabiliseras då 

befolkningen blir äldre menar Kalle och avdramatiserar det överdrivna ryktet enligt min tolkning. 

För Kalle är andras åsikter inget som berör honom känslomässigt utan han konstaterar bara att 

människor ofta tycker andra bostadsområden är hemskare än sitt eget. När vi talar om att behöva 

försvara sitt bostadsområde inför sina vänner förklarar Eva och Margaretha att det har blivit 

bättre eftersom de inte tar åt sig av kritiken.  

Margaretha: ”Men nu vet dom ju vad man tycker nu pratar dom inte om det. Nej, (skratt) dom 
har inget för det!” Eva:” Det är ingen idé! Vi är såna inbitna Brandkärrsbor. (skratt) Jo, men 
det är roligt men nu hör man inte så mycket negativt....”  

 

Enligt min tolkning har Eva och Margaretha fått sina vänner och bekanta att sluta tala illa om 

Brandkärr i deras närvaro eftersom de står fast i sin åsikt att Brandkärr är en bra plats att bo på. 

                                                 
71 Ibid. rad 29-31.  

72 Molina, s. 209f.  
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De skrattar och skämtar om hur vännerna har fått ge upp i sina försök att fortsätta tala illa om 

deras bostadsområde.      

Meningskapande plats 

Eva och Margaretha har båda arbetat många år på samma arbetsplats inne i Brandkärr. 

Margaretha beskriver hur hon först inte hade tänkt stanna mer än tre år men att hon och andra 

arbetskamrater blev kvar på samma arbetsplats berodde på att de trivdes så bra där. När Eva och 

Margaretha berättar om sin yrkesverksamma tid i Brandkärr som något meningsfullt för dem 

själva, de har upplevt det positivt att de har behövts.73 Här tolkar jag det som att platsen 

symboliserar meningsfullhet för Eva och Margaretha, Brandkärr står för en positiv upplevelse för 

dem personligen. Det finns en samstämmighet kring hur de upplevde sin yrkesverksamma tid i 

Brandkärr. Jag tolkar det som att de har känt att deras närvaro på platsen betytt något för andra 

vilket gett dem en känsla av meningsfullhet. Mats Brusman menar att platser kan ge människor en 

särskild mening och skapa symbolik genom de sociala interaktioner som uppstår, trots att de är 

materiella i sig själva,74 något jag finner stämmer i Eva och Margarethas upplevelse av Brandkärr. 

Jenkins menar att meningskapande handlar om identifikation vilket sker i en interaktion med 

andra.75 När jag frågar dem om de tycker att Brandkärr speglar dem själva på något vis svarar 

Margaretha så här:  

Margaretha: Jag tycker ju att det är intressant, jag alltid varit intresserad utav människor va, och 
det tycker jag är intressant här möter man så olika människor och att det tilltalar mig jag tycker, 
jag försöker och uppskatta och tänka och alla människors lika värde…Det är ju det man har i 
sig liksom, jag kommer ju själv ifrån enkla men alltså att man blev NNN på 50-talet det var ju 
stort i min familj var det!  Och därför har man lättare att förstå dem som har det jobbigt, jag 
har inte haft de jobbigt men i alla fall enkelt och då känner man att i Brandkärr finns det 
människor som jag känner mig hemma med. 

Margaretha säger att hon har enkelheten gemensamt med invånarna i Brandkärr och det gör att 

hon känner sig hemma med dem. Margaretha är intresserad av människor och det är tvärtom 

fascinerande för henne att de är ”olika” som hon säger; det tilltalar henne. Jag tolkar dock 

Margaretas uttalande som att hon å ena sidan jämställer sig med resten av Brandkärrs befolkning, 

de hör enligt henne samman för de har enkelheten ihop, det gemensamma förenar dem. För 

henne är Brandkärr mer ”hemma” än någon annanstans. Å andra sidan finns det en form av 

generalisering i hennes ordval där det verkar självklart för henne att invånarna i Brandkärr 

kommer ifrån enkla förhållanden vilket alla förmodligen inte gör. Jag tolkar ändå Margaretha som 

en person med självkännedom kring vem hon är och vilka hon trivs med, att hon känner 

tillhörighet.   

                                                 
73 Intervju med Eva och Margaretha, 2011-12-07, rad 75-81.   

74 Mats, Brusman, Den verkliga staden. Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter (Linköping, 2008), s. 33. 

75 Jenkins, s. 4.  
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Vårt och andras    

Kalle som bor i en samfällighet där de boende ska hjälpas åt med olika åtaganden i 

bostadsområdet, som att till exempel klippa gräs och klippa häckar, berättar om hur det 

samarbetet fungerar:   

Kalle: Det här är ju en samfällighet, så vi måste ju ställa upp på och… på och hjälpa och hjälpa 
varann … vi har ju höst och vårstädning till exempel och där och då är ju då har det ju varit så 
att budgeten på vårat område har ju lega och sen har det blivit över nåt då har det gått tillbaka 
till dom som ställer upp, för alla ställer ju inte upp va.  

Boende i en samfällighet förväntas hjälpas åt, de som inte gör det får inte ta del av eventuellt 

ekonomiskt överskott i samfällighetens budget. Ställa upp och hjälpa till är viktigt för Kalle.   

Kalle: ”Ja men sen ärre ju alltid i sånna här områden det finns ju en del som inte fattar att man 
bor i en samfällighet det är ju vissa, det är ju vissa åtaganden eller man måste anpassa sig då. 
Jag menar köra upp en bil och ställa sig här, ja det kan man ju göra när en har handlat och åka 
så där kortare va, men en del ställer ju bilarna ändå..”  

 

Här talar Kalle mer direkt om hur man bör bete sig om man bor i en samfällighet. Jag tolkar 

Kalles uttalade som att han menar att man kan inte bara tänka på sig själv då man bor i en 

samfällighet utan tänka på grannarna också. Att äga sitt boende kräver ett ansvarstagande som 

”följer med” då de köper sitt radhus, vissa anpassar sig inte menar Kalle utan ställer sin bil 

utanför radhuset längre tid än nödvändigt. Kalle visar tydligt vad som är rätt och fel, vilka normer 

som gäller. Social ordning är möjligt att upprätthålla genom ett kollektivt samvete. De 

föreställningar vi delar med andra gör att våra handlingssätt och tankar påverkar medvetandet 

vilket resulterar i att normer upprätthålls.76 Kalles uttalade menar jag är ett sätt att visa vem han är 

och vad han anser är viktiga egenskaper hos en människa. Man kanske kan säga att Kalle 

upprätthåller samfällighetens kollektiva samvete, då han framhåller vikten av att anpassa sig.      

Kalle har som jag tidigare citerat sagt att det är skillnad mellan hyresrätter och 

äganderätter. Något han understryker i sitt uttalande är skillnaden mellan hyresrätter och andra 

boendeformer. Kalle: ”Sen äre ju så, de ska man ju komma ihåg att i ett område där en del äger 

en del hyr att de blir lite skillnad så att det här borta på andra sidan där de är lite mer hyresrätter 

kan de va lite mer stökigt skulle ja kunna jag tänka mig va.” Kalle vet inte säkert hur det är på 

andra sidan vägen där hyresrätterna finns, det finns en antydan av osäkerhet i hans uttalande. Han 

har inte själv varit där så ofta vilket bekräftas när jag frågar honom, det är mer av en gissning 

ifrån hand sida om hur det är ”på andra sidan”. Trots att Kalle bor så nära det mer ”stökiga” 

området i Klockaretorpet gör han endast antaganden om det. Kalles livsvärld är enligt min 

tolkning koncentrerad kring hans egna radhus och samfällighetens olika bestyr, resten av 

Klockaretorpet berör inte honom personligen på samma sätt. Hos Kurt finns det en liknande 

inställning till det som inte liknar hans egen livsvärld när han berättar om hur han relaterar till 

invandrarna i Klockaretorpet.   

                                                 
76 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion, (Lund, 1996) s. 55ff.  
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Kurt: … för övrigt jag har inget emot integrering som så. Vi har ju åkt mycket till Spanien och 
Kanarieöarna o sen har ja ju vart i Turkiet två gånger. Vad jag upplever här då invandrare, dom 
pratar väldigt högt och tydligt till varandra för det är ju ingen som förstår mitt språk men vi 
som är uppvuxna här vi ..ja, vi är mera lågmälda och så. Ok jag kan vissla på min sambo och så 
där men inte skrika men det är sånt därnt som det är deras liv, jag kan inte på något vis säga att 
så där kan man inte göra. 

Inledningsvis gör Kurt klart för mig vilken inställning han har till invandrare genom att berätta 

om hur van han är att resa och träffa på andra kulturer.  Kurt redogör ändå hur han registrerat att 

invandrarna talar högt och skriker på varandra fast han har ingen intention att tala om för dem 

vad han tycker om deras beteende. Kurt menar att det är deras liv som han inte har något med 

det att göra trots att han kanske som granne blir störd då någon skriker och talar högt och tydligt 

på sitt eget språk är det inget han tänker lägga sig i. Jag tolkar Kurts uttalande som att han 

ursäktar sin passivitet genom att gömma sig bakom åsikten att ”inte lägga sig i andras liv”. Jag 

tolkar det som ännu ett typiskt svenskt drag att inte vilja lägga sig i då situationer som denna 

uppstår mellan grannar liksom Arnstberg gör gällande då han menar att svenskarna är 

konfliktundvikande och har en benägenhet att ”lägga locket på” i olika situationer.77 När jag 

frågar Eva och Margaretha vad det är som gör ett område attraktivt för dem är det hur det sköts 

som framträder som viktigt, samtidigt ser de skillnaden mellan deras bostadsrätthus och 

hyresrätterna i Brandkärr.  

 
Eva: Det tycker jag är viktigt att det sköts bra, och det har alltid varit välskött just omkring de 
här husen men det är ju tack vare att det är en bostadsrättsförening, det blir skillnad, det blir 
skillnad mot, det ser man ju att det inte alls lika välskött utanför de andra… så att Ortvägen har 
ju sett ut väldigt.. nu har jag inte gått där på ett tag men…  
Margaretha: Gå in där. Det är ju väldigt slitet. Det är ju konstigt att de inte gör någonting åt det 
för även om det bara bor massa med invandrare så borde de ju renovera det. Det ska ju va 
snyggt där med. Dom betalar ju hyra precis som alla andra.  

 

Det viktiga är att det är välskött men på Ortvägen är det väldigt slitet och det är där invandrarna 

bor. Även hos Eva och Margaretha finns det en distans mellan hur deras boendesituation, 

livsrum ser ut och invandrarnas på Ortvägen. I samband med svenskarnas förhållande till 

Gottsunda menar Molina att det upprättas osynliga gränser av föreställningar inom ett 

stigmatiserat område av invånarna själva, för att markera var gränsen går för betraktaren och för 

att visa på vilken sida av gränsen han eller hon befinner sig. Gränserna kan ses som maktlinjer 

vilka symboliskt bidrar till stadens rasifiering. Informanterna i min studie har ett liknande 

förhållningsätt av att dra gränser mellan sig själva och de särskilda hus eller gator i deras 

bostadsområde vilka står lägst i rang. Det är som Molina också medger med inspiration av 

Zigmunt Bauman att det sällan sker möten mellan svenskarna och grannarna, utan de förblir 

främlingar för varandra,78 jag ser det som att deras olika livsrum är separerade. Jag tolkar deras 

identitetsskapande utifrån Jenkins resonemang att då de identifierar sig med den lugna, trygga, 

välskötta platsen av bostadsområdet vill framhäva vilka de är och samtidigt markera vilka de inte 

                                                 
77 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet: den kulturförnekande kulturen, (Stockholm, 1989) s. 74.  

78 Molina, s. 207 ff.   
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är. Det är genom denna kollektiva identifiering de själva på ett meningsfullt sätt kan relatera till 

varandra.79  

Sammanfattning och diskussion  

Studien av svenskar i svenskglesa bostadsområden är en kvalitativ liten inblick i några individers 

personliga upplevelse av sitt bostadsområde. Att föröka förstå de processer som gör att svenskar 

flyttar ifrån segregerade områden runt om i Sverige har varit svårare än jag trodde från början. 

Samtalen fokuserade helt enkelt inte på dessa frågor eftersom det inte var aktuella problem för de 

informanter jag mötte. De ville hellre framhäva det positiva med sitt boende eller kanske försöka 

slå hål på de fördomar de upplevde fanns kring deras bostadsområde. Svenskar är 

konfliktundvikande enligt flera forskare och det är en upplevelse jag delar utifrån det jag själv fått 

fram i min analys. Vad betyder denna egenskap i relation till den ökade segregeringen? Kan 

konflikträdslan vara en av anledningarna till svenskarnas flykt ifrån svenskglesa bostadsområden? 

Jag delar Irene Molinas övertygelse att segregering inte handlar om etnicitet i första hand utan om 

maktpositioner i samhället men det finns ändå en undran hos mig själv, i vilken grad svenskars 

konfliktundvikande spelar en roll i sammanhanget. Ett annat resultat av studien var den osynliga 

avgränsning jag upplevde fanns mellan svenskarna, deras eget hem, de närmaste omgivningarna 

runt deras eget hus och de andras område där det var slitet, ovårdat och otryggare. Trots att de 

bor så nära andra med annan kultur, delar man inte livet med varandra särskilt ofta. Jag tänkte 

ofta på de kända orden ” mitt hem är min borg”. Vad är det som är så privat med vårt hem, vår 

lägenhet, vår täppa? Ordning och att det är rent och snyggt omkring husen är oerhört viktigt för 

mångas livskvalitet samt att det är lugnt och tryggt men samtidigt är det som om vi vill bo nära 

andra men ändå inte. Gränserna kring mitt eget och andras dras hela tiden och integriteten, 

privatlivet är något som omhuldas i ett ständigt försök att få det lite mer ombonat, mer mysigt 

kring mitt eget boende. Studien innehåller paradoxer där trots gränsdragningar inom området 

mellan det bättre och sämre finns positiva känslor. Ett segregerat bostadsområde som Brandkärr i 

Nyköping skapar mening åt informanterna och de identifierar sig, känner sig hemma i sitt område 

trots att de själva är i minoritet etniskt sett. Åsikterna om de segregerade bostadsområdena är 

många men de som ropar högst och är negativa är ofta de som bor längst därifrån. Jag vill avsluta 

med några ord ifrån Per Wirténs bok, Där jag kommer ifrån: Kriget mot förorten:  

”Förorten är den enda plats jag känt mig hemma. Men så småningom förstod jag att min 
hembygd inte räknades. Jag kom från en plats som inte fanns när Sverige summerades. Under 
tonåren läste jag berättelser om torp, skogsbryn, statarlängor på godsen, stenhus i staden och 
patriciervillor omgivna av körsbärsträd. Men aldrig om radhusen, allmänningarna eller 
förortstorgen…”   

                                                 
79 Richard Jenkins, Social identity (London, 2004) s.4-19. 
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Stadens Gemensamma vardagsrum: får du plats i 
soffan?- en studie om hur handelscentrum 

konstruerar meningsskapande  

Freddie Håkansson 

Inledning 

Det allmänna rummet kan ses som ”vårt gemensamma vardagsrum” skriver Caroline Holland et 

al i den vetenskapliga rapporten ”Social interactions in urban public places”. Ett rum de betonar 

som väsentligt för medborgarnas hälsotillstånd och välbehag.80 Samma idéer framhåller 

kulturgeograferna Nicholas Dines et al som menar att det offentliga rummet är en plats där 

interaktion uppstår mellan individer och grupper som vanligen inte möts, vilket anses skapa en 

kraftigare sammanhållning i samhället. En central målsättning inom stadsplanering är just att det 

offentliga rummet ska befolkas av alla, skriver de. Detta blir extra viktigt i stadskärnan eftersom 

att det allt som oftast fungerar som stadens centrum för kommersiell service, nöjes- och kulturliv 

med mera. 81  Det är en del av detta allmänna rum som den här studien skall handla om. Området 

som har valts är beläget centralt i en stad i Östergötland och besitter vissa fysiska symboliska 

värden som inte får ändras om. Kommer området trots det tillgodose aspekter som modern 

stadsplanering kräver eller kommer dessa värden att förstärkas och bli attribut för att locka en 

viss skara av människor?  

Syfte och frågeställning 

Att beskriva och analysera vilka värden som tillskrivs området och därmed vilka individer som 

erbjuds identifikation med platsen och det utbud som erbjuds. Dessa frågor närmar jag mig dels 

genom observationer på platsen för att se vilka människor som rör sig där under dygnet, dels 

genom det sätt som platsen och dess butiker marknadsförs på och dels genom intervjuer med 

personer som har sin arbetsplats på området. Därigenom vill jag problematisera om detta rum 

konstrueras som ett stadens vardagsrum och vilka personer som kan tänkas ta plats i dess soffa.  

Beskrivning av fält 

Studien har utförts i den tämligen nyomgjorda satsningen av handelscentrummet Knäppingsborg 

beläget i Norrköping. På fältet finns det totalt ett tjugotal funktioner bestående av klädesbutiker, 

restauranger, fik, kropps- och skönhetssalonger, rådgivare inom ekonomi och juridik. Kvarteret 

är beläget intill strömmen i industrilandskapet och har en del i stadens historia. Husen är 1800- 

1900- tals sekelskifteshus. De äldre textilindustrilokalerna har under början av 2000-talet och 

framåt rustats upp med vissa moderna tillbyggnationer och renoveringar.  

                                                 
80 Caroline Holland m.fl, Social interactions in urban public places (York, 2007), s. 1ff. 

81 Nicholas T. Dines m.fl, Public spaces, social relations and well-being in east London (Bristol, 2006), s. 1ff. 
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Att jag själv varit med under ombyggnationen gör att jag har ett personligt intresse för kvarteret. 

Under tiden innan studien tog vid reflekterade jag mycket över områdets framställning, om hur 

och i vilken omfattning olika individer skulle ha tillgång till kvarteret. I boken Etik och praktik i 

forskarens vardag uppmärksammar Bente Gullveig och Ørjar Øyen hur förkunskap kan ”färga våra 

glasögon och göra vår uppfattning selektiv”. Bryman benämner hur värderingar påverkar sättet 

som samhällsvetenskaplig forskning genomförs på, att förutfattade meningar kan komma att 

påverka resultaten. 82 Min förutsättningslöshet om kvarteret minskar men med självreflektion har 

jag blivit medveten om hur jag kan vända det till något positivt i arbetsprocessen. Den orientering 

av fältet, vad som ligger vart, samt annan fakta, bland annat om kvarterets historia, har varit en 

resurs för studien. Min tidigare personliga uppfattning jag haft om området är att det anses lite 

dyrt men har en fin fysisk miljö. Genom att vara väl medveten om min förförståelse, och under 

hela min arbetsprocess vara självreflexiv, kombinerat med min skyldighet att i min forskarroll gå 

in så objektivt som möjligt har jag eftersträvat att inte låta förutfattade meningar vara styrande 

under någon del av arbetsprocessen.  

Metod 

Metoden för att behandla den empiriska datan är Grounded Theory, härmed förkortat GT. Juliet 

Corbin och Anselm Strauss beskriver i boken Basics of Qualitative Reasearch att det är ett metodiskt 

sätt att studera sociala fenomen, som innehåller tekniker för hur data ska analyseras och 

bearbetas. En observation genomfördes först för att orientera mig på fältet och för att få upp 

ögonen för ett socialt fenomen att jobba vidare med. Som jag nämner i syftet kommer dessa 

tekniker bestå av ett antal observationer och två intervjuer. Jag har förhållit mig till det 

metodologiska arbetssätt som Katrine Fangen framhåller där hon beskriver fältarbeten som en 

process som tar sin start innan du faktiskt går ut på fältet och fortskrider efter att fältstudien är 

klar. Av den anledningen hade jag i åtanke att ständigt vara vaksam och flexibel för att kunna 

styra min arbetsprocess efter fältet. 83  

Observation  

Eftersom att studien till större del består av observationer motiveras valet med Corbin och 

Strauss framhållning av observationer enligt följande; 

Observations put researchers’ right where the action is, in a place where they can see what is 
going on (…) “Creative fieldwork means using every part of oneself to experience and 
understand what is happening. Creative insights come from being directly involved in the 
setting being studied”.84   

                                                 
82 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 37. 

83 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005) s.61.för en utförligare beskrivning av GT se denna antologins 

inledande gemensamma del. 

84 Juliet M Corbin & Anselm L Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 

(London, 2008) s. 30 
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I enlighet med Fangens beskrivning av GT som metod vid observation hade jag ingen 

frågeställning med mig ut på fältet, utan förhöll mig istället öppen för vilken problemformulering 

fältet skulle ge mig.85 Eftersom samtliga observationer har utförts på ett offentligt fält har jag när 

som helst haft tillträde att genomföra dessa. De första gjordes utomhus på en medelpunkt inom 

kvarteret där jag hade uppsikt över samtliga entréer. Totalt genomfördes sex observationer som 

tillsammans inkluderat tiderna 08.00, 10.00, 12.00, 16.00 och 20.00 och pågick i ungefär 20 

minuter styck. Samtliga observationer genomfördes på arbetsdagar och under perioden december 

– januari. Valet av tiden för dessa kan enligt min tolkning skildras utifrån årstiden, att det är 

relativt kallt och att uteserveringar etcetera inte är öppna, även att de som vanligtvis interagerar 

med platsen på helgerna eller på andra tider än vad mina observationer berör faller bort. Valet av 

tider motiveras i relation till studiens syfte vilket inkluderar en tidsaspekt då jag vill se på 

skillnader och likheter av händelser och besökare över dygnet. Lars Kaijser och Magnus Öhlander 

titulerar min roll som en deltagande observatör till en lägre omfattning. Rollen antas eftersom att jag 

tillsammans med andra befinner mig på det offentliga fältet men utan att interagera med dem.86  

 Jag utförde också en observation där jag klockan 19.00 begav mig in till en 

verksamhet på området. Väl därinne agerade jag som precis vem som helst och beställde in 

”tilltugg” och satte mig ned. På så sätt interagerade jag med de andra som fanns på fältet och var 

en del av den sociala situationen. Martyn Hammersly och Paul Atkinson benämner min roll som 

dold observatör. Eftersom jag under min dolda observation befann mig i en verksamhet där jag 

agerade som de andra på platsen förblev min observatörsroll dold. För att inte uppmärksammas 

skrev jag diskret ned tankar som jag direkt efter besöket utvecklade utefter vad jag sett och varit 

med om. Bryman antyder att forskarens syfte på platsen kan röjas av att föra anteckningar men 

att det samtidigt är för riskabelt att endast i efterhand föra ned anteckningar.87 Upplevelsen av 

observationen var att det krävdes ansträngningar för att lyckas få ut bra material utan att bli 

upptäckt samtidigt som interaktionen med den sociala situationen fortskred.88  Eftersom att jag i 

min forskarroll lyckades behålla min dolda observationsperson minskade min effekt av 

omgivningen att anpassa sig efter mitt arbete, vilket gör att resultatet i mindre utsträckning blir 

missriktat. Däremot är jag som observatör också observerad och andras analys av mig när det 

gäller kön, ursprung, ålder och klass kan få en innebörd av vad som äger rum på fältet. Dock var 

det ingenting som jag lade märke till ute på fältet mer än att vissa tittade extra på mig och 

säkerligen undrade varför jag satt där ute i kylan.89  

Även hemsidan för kvarteret, hur den framställs, har observerats. Bryman beskriver 

hur officiella data kan ha relevans för etnografiska studier och att det kan innefatta som i mitt fall 

internetdokument som kommer ifrån företag. Men han påpekar att den datainsamling kräver 
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omsorgsfull reflektion framförallt gällande trovärdigheten och om vem som är den representativa 

rösten. Däremot finns ingen påverkandeeffekt för utfallet när jag själv sitter och observerar 

kvarterets hemsida vilket förstärker validiteten.90  Observationen visade sig tillföra en hel del till 

hur man valt att gestalta kvarteret, till vidare analys omkring vilka kunder de vill locka dit, 

exempelvis vilka värden kunderna ska kunna identifiera sig med, vilken identitet platsen tillskrivs 

och vilka identifikationer marknadsförarna vill att kunderna ska göra. Alla metoder av 

observation har information att tillföra, men för att få ett bra utfall krävs att observatören följer 

en viss struktur och de regler som finns för olika metoder. Jag har vid alla mina observationer i 

största mån försökt tillämpa de viktigaste egenskaperna som Lars Kaijser & Magnus Öhlander 

menar är nyfikenhet och mångsidighet i en kombination med en regelmässig precision och 

därmed låtit min problemformulering växa fram utefter arbetets gång.91 Observationerna har 

bidragit till att föra mig vidare på fältet och kring studien i sin helhet. De var en bra grund inför 

intervjuerna men framförallt har de efter intervjuerna kunnat jämföras med vad informanterna 

säger om dygnsperspektivet på besökare.  

Intervjuer 

De två Intervjuer som genomförts har ägt rum med två personer som har sin arbetsplats på 

området. Aktörsurvalet uträttades först och främst med beaktande av intresse att medverka och 

att de arbetar inom åtskiljande verksamheter. Det första jag gjorde var att promenera runt på 

området för att få en överblick över vad som låg vart, för att efter det ytterligare lära känna fältet 

via observationerna. Orienteringen är något Kaijser & Öhlander förespråkar för att till intervjun 

kunna ställa bra frågor.92 Efter det gick jag runt till övergripande antal verksamheter där jag 

personligen presenterade mig själv och min studie följt av att lämna ett informationsbrev. Jag fick 

bra kontakt direkt med två personer inom olika verksamheter. Vid den muntliga kontakten 

upplyste jag tydligt om uppsatsens ändamål och i vilken omfattning den skulle tillämpas. I 

informationsbrevet stod ovanstående saker tydligt nedskrivna tillsammans med den etiska 

hanteringen och vidare kontaktuppgifter. I enlighet med vad Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

menar var syftet med intervjuerna att få informanterna att känna sig så pass trygga att de ville dela 

med sig av sina erfarenheter från fältet via samtal, däremot med en distans för att undvika att 

samtalet blir av för känslomässig art. Att låta dem själva välja platsen för intervjutillfället bidrog 

till att skapa en avslappnad och spontan situation vilket gjorde dem tryggare.93 Det kan ha 

resulterat i att de öppnade sig mer. Den ena intervjun genomfördes i en verksamhet i kvarteret 

och den andra i en lokal på Campus Norrköping, Linköpings universitet, jag upplevde att båda 

intervjuerna gav rikt material. Intervjuerna benämns av Bryman som semistrukturerade vilket 

innebar att jag innan intervjutillfället förberett frågor med diverse teman, som jag genom en 
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observation och orientering på fältet kommit fram till men att jag lämnat utrymme till att ställa 

följdfrågor utefter vad informanterna svarade.94 Ifrån mina observationer började 

problemformuleringen mer och mer formas och syftet att studera platsens offentliga rum kopplat 

till tillhörighet styrde formuleringen av intervjufrågorna. Mina fyra övergripande frågeteman blev: 

Kan du beskriva varför du valt att jobba här? Vad tror du det är som lockar människor till området? Känner du 

en samhörighet till området? Är det viktigt för dig hur andra ser på att du jobbar här?  Med dessa fyra 

övergripande teman tilläts jag att få en bred inblick av hur de såg på sig själva i förhållande till de 

olika roller och förhållanden de har till platsen. I och med att de först fick reflektera över sig 

själva hade jag i åtanke att det skulle bli lättare för dem att efter det reflektera över andra. För att 

inte få dem att berätta alldeles för mycket arbetsplatsspecifikt lyfte jag ständigt varje tema till ett 

plan som berörde hela kvarteret med diverse underteman och följdfrågor.  

Etik 

Vid forskning i allmänhet och vid fältstudier är etik en central del för att göra både resultaten och 

hela arbetsprocessen legitim. Därför har stor vikt lagts vid tydlighet till informanterna gällande 

etikdelen. För att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har informanterna tagit del 

av information kring studiens etiska hänsyn vid första personliga kontakten, förtydligande av det 

muntliga via ett informationsbrev och slutligen vid intervjutillfället. 95  Som Kaijser och Öhlander 

förespråkar var Jag var noggrann med att informera informanterna om att ställa frågor så fort det 

fanns funderingar kring studien.96 De grundläggande etiska riktlinjerna som berör 

individsskyddskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet har följts efter den 

beskrivning vi tidigare gjort i den gemensamma antologidelen. För att ta hänsyn till de etiska 

kraven har informanternas namn, arbetsplats och kön fingerats. 97 Trots tydligheten gentemot 

informanterna i ett tidigt skede av studien upplevde jag det svårt gällande etiken angående i vilken 

utsträckning informanterna ska tillhandahålla information. I takt med att studien utvecklas kan 

relevant data komma fram som blir oanvändbar ifall plats eller personspecifik information inte 

kan delges. 98 Av den anledningen talar jag om att fältet är Knäppingsborg och därmed delgav jag 

i ett tidigt skede till mina informanter att endast person- och arbetsplatsspecifik information inte 

skulle delges, för att undvika att gå miste om platsavgörande information värdefull för studiens 

analys.99   

Hammersly och Atkinson resonerar kring en tvetydig och allmän problematik när 

det gäller dolda observationer, att metoden för att observera tar bort självbestämmelserätten för 

de man observerar och därför i mindre utsträckning är legitim. I samma resonemang tas hänsyn 

till att det är avsikten med iakttagelserna som lägger grund till metodens rättfärdighet. Mina 
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upplevelser ter sig i form av att det var ett praktiskt sätt att se hur människor beter sig vardagligt 

och igenom att ta del av det minimeras risken att bli upptäckt. Min observatörsroll på fältet 

förblev dold men jag hade informationsbrev med mig och var redo att stå till svars för min studie 

om någon på fältet krävde det.100   

Slutligen har jag genomfört en rad deltagande observationer till en lägre grad där 

Fangen påvisar att denna typ ska vara den minst påträngande, eftersom att jag otvunget deltar 

och inte skapar eller åberopar andra en konstlad situation. Med tanke på att de människor jag 

fokuserar på inom fältet inte är av känslig karaktär tillhörande minoriteter eller liknande minskar 

de etiska dilemman som annars kan uppkomma.101 Eftersom att fältet var offentligt och i ständig 

rörelse upplevde jag det inte som något problem att ständigt anteckna vad jag såg.102 Inga etiska 

dilemman uppkom men jag var ständigt vaksam att förklara vem jag är och mitt syfte på fältet.  

Presentation av informanter 

Informanterna har valts genom bekvämlighetsurval, vilket kort innebär att det är personer som är 

inom ramen för mitt syfte, min tidsbegränsning av att genomföra studien och allmänt temporärt 

fanns befintliga för deltagande.103 De deltagande informanterna i intervjuerna är Alexander som är 

under 30 år. Han har varit boende i Norrköping vilket gör att han besitter kunskap om staden. 

Han har kunskap om området genom att han själv arbetat i en verksamhet på området. Gunilla 

ligger lite över 40års åldern och har även hon kännedom om Norrköping som stad och 

erfarenhet av att jobba i Knäppingsborg. För att av etiska skäl inte röja deras identitet har jag valt 

att inte beskriva dem mer ingående.  

Grundad teori  

Tillämpningen av grundad teori tog sin start med en allmän frågeställning gällande ett socialt 

fenomen, att välja en bred frågeställning och vara öppen för sitt fält är något som Corbin och 

Strauss förespråkar.104 I steget efter valdes personer och händelser relevanta för mitt fält. Som det 

står ovan handlar syftet om aspekter av stadens rum och valt fält blev Knäppingsborg. En man 

och en kvinna verksamma på fältet bokades in för intervju och blev därmed mitt urval. Utifrån de 

semistrukturerade intervjuerna som praktiserats med två skilda aktörer inom mitt fält har jag fått 

fram deras syn på fältet. Eftersom frågeställningen arbetet började med via urval kopplades till 

valt fält har jag där genomfört observationer. Corbin och Strauss understryker vikten av 

varierande typer av datainsamlingsmetoder, i mitt fall används såväl intervjuer som observationer 

som interageras med dokumentationen från kvarterets hemsida.105 På grund av att fältet är 
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offentligt med hög folkströmning har jag lagt mer metodologisk fokus på observationer. 

Författarna till valda GT metod resonerar kring observationernas betydelse enligt följande: 

Doing observations of fieldwork is often more difficult for novice researchers. Perhaps this is 
one reason why interviewing is used more often than observation for data collection by many 
qualitive reasearches. Another reason might be that some researches thinks of fieldwork as 
specific to anthropologists. Also, doing observations is more time consuming and can be 
intrusive, so researches themselves are reluctant to use this mode of data collection. But 
observations have a lot to offerthe qualitive researcher and should be considered as an option 
when deciding upon data collection methods. The reason why observation is so important is 
that it is not unusual for persons to say they are doing one thing but in reality they are doing 
something else. The only way to know this is through observation.106 

Att observationerna kan vara bra att använda för att sättas i relation med vad informanterna 

berättar under intervjuerna. Via dem har händelser fått en stor del av min arbetsprocess eftersom 

det var ett smidigt sätt att studera fältet. Efterhand observationerna och intervjuerna hade 

genomförts började transkriberingen, nedan redogör jag för hur intervjuerna och observationerna 

genomarbetades enligt Corbin och Strauss GT. Först skrev jag ned de inspelade intervjuerna ord 

för ord, enligt min tillämpning av transkribering skrevs vem som säger vad ned men även uttryck 

för känslor som tonlägen och skratt. När det var klart började min kodning där jag tog ett 

papper/en intervju/observation i taget och började stryka under sådant som kändes relevant, jag 

lät materialet tala till mig och en öppen kodning tillämpades. Nästa steg blev att rycka loss det jag 

strukit under och föra över dem till ett annat papper, där sammanhanget med ett ord benämndes. 

Koder skapades utifrån kontextanalys och namngavs med etiketter som följdes av en axial 

kodning där samband eftersöktes i mina etiketter.107 Detta genomfördes via konstanta frågor och 

jämförelser etiketter emellan tills materialet kändes mättat, när dessa interagerats så mycket med 

varandra att något nytt inte längre gick att utvinna från det insamlade materialet från samtliga 

intervjuer och observationer. 
108

  

Min första observation på fältet var av karaktären dold och utspelade sig på en plats 

där människor ständigt interagerade med varandra, där de satt sig ned för att ha en trevlig stund. 

Av observationen framkom en orientering av fältet som Kaijser och Öhlander understryker som 

viktig i arbetsprocessen, utifrån den framkom koder som berörde olika attribut i form av klädsel 

och fysiska ting. Dessa uttryckte sig exempelvis i form av etiketter som klädsel, varmfärgande, 

utstickande, uppklädd, fininrett, möblering, trevligt, stämning, reklam, personligframställning, områdesreklam 

och bemötande. Eftersom observationen genomfördes på en begränsad yta på kvarteret var det 

ingen plats där större sammanhang för hela området kunde tillämpas. Efter jämförelser och 

ifrågasättande av etiketterna emellan gick jag däremot därifrån med två oerhört preliminära och 

tänkvärda kategorier som blev Självpresentation och olika- attribut. Observationen med de två 

preliminära kategorierna ledde mig vidare till en bättre och mer central observationspunkt på 

fältet där samtliga senare observationer genomfördes. Denna första observation låg till grund för 
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min problemformulering rörande fältets offentliga rum och förde mig vidare till fler observationer 

och att boka in intervjuer. Som tidigare nämnt fortsatte datainsamlingen i riktningen av mina 

första två kategorier.109 Genom flera observationer för att få med dygnsaspekten samt fortsätta 

efter vad jag sett på fältet formulerades intervjufrågorna Kan du beskriva varför du valt att jobba här? 

Vad tror du det är som lockar människor till området? Känner du en samhörighet till området? Är det viktigt för 

dig hur andra ser på att du jobbar här? När jag i enlighet med Corbin och Strauss förespråkande GT 

metod integrerat mina observationer och intervjuer med varandra och uppnått en teoretisk 

mättnad framkom två huvudkategorier som slutligen blev Områdesframställning och Hur 

människorna sägs använda sig av området? 110 Att det blev två kategorier är för att den insamlade datan 

ständigt pekade åt områdets framställning, i form av reklam, fysiskt miljö och verksamheter. Den 

andra kategorin framkom via att den första ständigt försökte förklaras genom vad informanterna 

sagt och vad jag observerat.  

Teori och tidigare forskning  

De olika delarna i min analys kommer att sättas i relation till relevanta teorier och tidigare 

forskning gällande hur framgångsrika stadscentrum konstrueras och hur kollektiv identifikation 

uppstår. David Harvey skriver i boken Urban social Geography att plats måste vara en av det mest 

flertydiga ordet som finns i vårt språk. Mångsidigheten av ordet återspeglas till att platser är ting 

som konstrueras socialt, att den inger olika betydelser för olika individer. Huvudargumentet ligger 

i att platser är direkt förankrade med i vilken grad människor känner sig tillhöra dem. Aspekter 

och förhållandeparametrar som ”here rather than there, enclosed rather than exposed, secure rather than 

threatened” är viktiga för vilka meningar av platsen som konstrueras.111. En viktig del i 

konstruerandet av platser har blivit att definiera de andra på ett utestängande och stereotypiskt 

sätt. Harvey menar att de är en del av vår mänskliga strategi när det när det gäller territorialitet, 

och att platserna används för maktutövning. Självdefinitionen med platsen uppkommer och 

upprätthålls när gränserna och de andra utanför pekas ut.112 Teorin kommer framförallt att söka 

förklaringar kring händelser jag ser på fältet, relaterat till vad mina informanter säger. Den 

kommer belysa inneslutande och uteslutande aspekter av hur Knäppingsborg framställs av 

marknadsföraren men även hur processen tar sig till uttryck av besökarna. Erwing Goffmans 

teori i boken Jaget och maskerna berör hur människor gör ett framträdande och spelar ett spel för 

andra människor för att få åskådarna att tro att egenskaperna som framkommer är äkta.113 Kan 

den individuella personligheten, den sociala interaktionen och samhället verkligen samspela med 

varandra utan att kräva ett ständigt skådespeleri? Teorin kommer i analysen att knytas an till det 

så kallade ”front stage” begreppet som avser hur människorna spelar ett spel på en scen, scenen 
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är i detta fall Knäppingsborg. Skådespeleriet anspelar på symboliska värden vilka är socialt 

konstruerade och anknyter till de olika besökarnas identiteter.114 Richard Jenkins talar i boken 

Social identity om hur människor klassificerar sig själva och andra, att identitet är något ständigt 

aktivt och sökande och blir etablerat igenom att sätta stämpel på andra, associera sig med något 

eller någon. 115  I studien tillämpas teorin gällande hur människor befäster sin identitet och vill bli 

sedda utav andra igenom att associera sig med Knäppingsborg. Även hur kvarteret framställs av 

marknadsföraren, vilka förväntade kunder som presenteras och vilken gränsdragning som i och 

med det sker. Tidigare forskning om stadscentrum behandlar Rodney E. Engelen i publiceringen 

”The Heart of the Matter” där han talar om aspekter för att skapa framgångsrika sådana. Att 

skiftande tillämpningar av kvarteret i form av kulturella, kommersiella, offentliga och 

institutionella funktioner är centrala parter för att lyckas skapa en inbjudande plats för interaktion 

olika individer emellan.116 Forskningen kommer jämföras med resultaten av användning mitt fält 

uppenbarar. Samtliga teorier kommer i studiens analysdel ställas emot resonemang och tolkningar 

som framkommit via datainsamlingen och ligga till grund för argumentationen och legitimeringen 

av de tankegångar som framkommer som i ett senare skeende kommer yppa sig i form av 

studiens slutsats. 

Analys 

Utifrån insamlad data har två huvudkategorier arbetats fram. Områdesframställning innehåller 

attribut området står för och den presenteras i form av två underkategorier, Det genuina och Det 

medvetna. Här ingår förändringar området genomgått på senare tid och vad som idag finns där, ett 

historiskt inslag samt vad som finns att vänta framåt i tiden. Kategorin tar upp vilka symboliska 

värden marknadsförarna anspelar på i relation till dess fysiska miljö, områdets fokus på 

konsumtion i form av kvalitet, pris och miljömedvetenhet. Kort sagt platsens värden kopplat till 

individens värden. Hur människor sägs använda sig av området? är kategorin vilken knyter an till de 

anspelanden av olika aspekter i form av symboliska värden den första kategorin tar upp, men 

fokus ligger på hur och när vilka människor sägs använda sig av dessa . På vilket sätt de kan finna 

identifikation med platsen och vad blir resultatet av att använda denna plats?  

Områdesframställning 

Det genuina 

Vid den första anblicken av området är det de gamla och kulturella byggnaderna som fångar ens 

uppmärksamhet. Gunilla berättar att det finns restriktioner för vad som får göras med husen och 

att det kan ha sina fördelar igenom att de får stå kvar relativt bevarade. ”Byggnadsmässigt går det 

inte göra mycket, byggnaderna är ju vad dom är och det är tack vare det som det ser ut som det 
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gör med sekelskiftesstuk. Vissa av byggnaderna är ju k-märkta här.”117 Kvarterets kulturella 

fysiska miljö är enligt informanterna en stor bidragande faktor till människors användning av 

området. Kvarterets byggnader består av gamla textilindustrilokaler var av några är K- märkta 

vilket medför regler för omvandling. Därför har området fått behålla sin kulturella karaktär men 

beblandats med moderna tillbyggnationer och renoveringar.”Dom har ju sin nisch, hela 

Knäpingsborg ska ju vara som det är. Det handlar snarare om hur man ska locka dit folk 

egentligen, men det är väl lite bättre marknadsföring av området. Men hur vet jag inte, vad som 

behövs speciellt vet jag inte”.118 Alexander säger att kvarteret ska vara vad det är, vilket innebär 

att mycket egentligen inte kan ändras. Eftersom inte byggnaderna kan omvandlas handlar det 

snarare om hur människor på andra sätt än byggnadsmässigt lockas dit. Eftersom byggnaderna är 

av äldre stuk som kanske inte lockar alla behöver området fyllas med verksamheter som 

tillgodoser de individernas behov. Gunilla beskriver vilka attribut verksamheterna etablerade på 

platsen idag har: ”Det är en viss kvalitet och högpris och så men uppenbart fungerar det. Det var 

ju ett antal som åkte ut med, eller försvann härifrån som inte klarade av den höga hyran men nu 

är det ett tag sen det flyttade någon. Och nu planerar de ju ytterligare lite tillbyggnad här”119 

Kvarteret har på senare år genomgått en fysisk förändring, där de gamla industrilokalerna med 

deras inhyrda verksamheter bytts ut och fått andra som har verksamheter med en standard av 

kvalitet och som informanten benämner, med högpris. När jag observerade hemsidan av 

kvarteret fick jag fram en rad intressanta aspekter, varav beskrivningen av kvarteret och visionen 

gav intressanta inslag. 

Observation av hemsida: Nu har portarna slagits upp till Norrköpings bäst bevarade hemlighet. 
Knäppingsborg håller på att med varsam hand förvandlas från ett stängt kvarter till en oas, 
som sjuder av liv och rörelse dygnet runt. Med det tar det största och bäst bevarade 
Industrilandskapet i hela Europa ytterligare ett spännande steg i sin utveckling. Där 1800- och 
1900-talets centrum för den svenska textilindustrin låg, växer nu 2000-talets koncept fram för 
butiker, boende och upplevelser som berikar livet. 

Citatet uttrycker förändringen i form av att dess identitet har bytts ut med nya verksamheter, 

samtidigt som det gamla och traditionella kvarstår med viss omvandling vilket blir ett signum för 

att locka dit människor. ”{…}det finns ju restauranger och fik, så det är klart folk kommer dit, 

komma bort lite från stan lockar väl också, det finns ju i butikerna märken och sånt som inte 

finns uppe i city, som är lite finare så det är klart man lockas dit av sånt också, det är en trevlig 

atmosfär” 120 Gränsdragningarna och jämförelserna av vad området respektive ”Norrköpings 

city” har är något förekommande i båda intervjuerna. Sådana gränsdragningar kan Harveys 

resonemang stämma överens med när det gäller konstruerandet av platser. Att 

självidentifikationen med platsen uppkommer och upprätthålls via attributen som i sin tur 

återsyftar till vad andra områden inte besitter. Alltså att gränserna och de andra utanför pekas ut 
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118 Intervju med Alexander 2011-11-05. 

119 Intervju med Gunilla 2011-11-06. 

120 Intervju med Alexander 2011-11-05. 
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och därmed befäster en viss typ av identitet eller skara människor till platsen.121 En av mina 

informanter beskriver kortfattat en av deras verksamhets marknadsanalys kopplat till deras 

etablering i kvarteret. 

Alexander: ”Knäppingsborg har ju en speciell nisch. Och alla människor, många har ju den 
förutfattade meningen också att det är dyrt. Och det är klart vissa grejer är dyrt, men mycket är 
ju inte det, det mesta är ju faktiskt överenskomligt. Man behöver ju inte äta det dyraste och det 
är ju faktiskt så att vi har kollat lite priser på diverse varor och sådär och det är ju inte så stor 
skillnad från en vanlig butik, men det är det som är lite synd att det är många som tror. Det är 
ju dyrt på visa ställen, men inte på alla.” 

Vad Alexander faktiskt säger kan tolkas som att de är lite bättre än en vanlig butik. Igenom att 

sätta sitt företag i förhållande till en alldaglig affär framkommer det undermedvetet att de inte 

definierar sig med vanlig butik, och ännu längre inte sträcker sig till den kundkretsen. Det faktum 

att han efteråt fortsätter med att tala om att hela området besitter en speciell nisch stärker 

påståendet. Att de erbjuder sådant som inte finns att köpa på Ica och att de av den anledningen 

passar bra in på området. Vad informanten säger kan vara ett uttryck för att området med sina, 

till största del, nischade verksamheter vill sticka ut och anspela på just det som är av lite högre 

kvalitet och som av vissa anses finare. Båda mina informanter använder ordet nisch relativt 

mycket i sina beskrivningar av området 

Observation av hemsida: Knäppingsborg strategiskt beläget mellan universitetet och cityhandeln 
ska en attraktiv, småskalig handel etableras, liksom en mötesplats där besökarna får del av 
upplevelser vars värden inte kan mätas i ekonomiska termer. {…} närhet och värme möter 
besökaren i gränderna och utanför skyltfönstren i ett Knäppingsborg som tillfört Norrköping 
unika kvaliteter.122 

Gunilla kontrar marknadsförarnas vision med att tala om de första förändringarna som tog vid 

efter att den nuvarande fastighetsägaren köpt kvarteret. 

Gunilla: Det hände ingenting särskilt här förrän 3- 4 år sedan då det blev en hyresökning från 
trehundratusen till en miljon, då var det stor tveksamhet till om vi skulle kunna vara kvar eller 
inte {…}det var marknadsanpassat sa man ju då för att det är ju kommersiell verksamhet i 
kvarteret med relativt exklusiva affärer, med vad är marknadsanpassad? Det är ju tillgång och 
efterfrågan och det blir ju den hyra som fastighetsägaren tar ut då” 

Informanten framhåller att hyran sades vara marknadsanpassad vilket går ut på tillgång och 

efterfrågan och att den blev en bidragande faktor till att vissa av verksamheterna som var 

etablerade där innan uppköpet inte längre hade råd att fortsätta bedriva sina verksamheter där. 

Utifrån affärsiden som fastighetsägaren publicerat på sin hemsida yppar sig en planerad bild av 

bra standard kombinerat med unika kvalitéer tillförande hela staden. Utifrån ovanstående 

resonemang kan hyresökningen tolkas som att de verksamheter verksamma i kvarteret innan inte 

uppfyllde de kvaliteterna fastighetsägaren ville uppnå med omvandlingen. Det ter sig vara en 

aktiv gallring för att stärka det koncept man söker åstadkomma. Precis som Gunilla understryker 

komplexiteten med att ta ut hyra, att om inte de ville vara kvar och betala den hyresökningen står 

det andra på rad som gott och väl kan betala den utsatta, nya marknadsmässiga hyran. En 

                                                 
121 Knox & Pinch, s. 194. 

122 Observation av hemsida, citat från http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html 2012-01-10 
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informant beskriver i följande citat vad den standarden signalerar ut.”Jaa alltså det är klart att det 

är ju inte lågprisutbud så dom som söker billiga varor som det finns på ÖoB och rusta dom har ju 

inget att hämta här. Men det är ju en viss nivå med kvalitet och utbud”123  Det finns vissa uttryck i 

form av kvarterets genomgående förändringar sen fastighetsägarbytet som talar för begreppet 

gentrifiering som Phil Hubbard för resonemang omkring och kortfattat beskriver enligt följande.  

Broadly, gentrification may be described as the process whereby less affluent rentiers and 
homeowners are displaced from an area by more affluent owner-occupiers. Often associated 
with the improvement and aestheticization of housing stock this is a process that can be 
observed in many western cities…124  

Den västerländska arten av gentrifiering finns det tendenser till att Knäppingsborg har tillämpat 

och den första fasen kan vara hyresökningen. Gentrifiering är ett sätt att kombinera omfördelning 

av kapital, vilket inom mitt fält ter sig i uttryck av den differentiering av standarden och den 

fysiska miljön, som är driven av produktion med en inriktning på konsumtion som återsyftar till 

olika brukares livsstilar.125 I det här fallet skulle det i samförstånd med vad mina informanter 

berättar vara en viss kvalitet, högpris och de fysiska byggnaderna. Det går inte att generalisera 

vilka individer de utsända attributen lockar men en av mina informanter berättar vilka de 

övergripande kunderna är.”{…}det är väl huvudgrupperna kanske, gamla och välbärgade”.126 Att 

kvarteret besitter kulturellt stuk lockar människor som Alexander framhåller på min fråga vad det 

är som lockar människor till området? ”Det är att der ser lite gammeldags ut, det 

kulturella{…}”127. Men i samband med en eventuell gentrifiering av området kan tolkningar av 

besökare dras till socioekonomiska grupper vars stratifieringsnivå överstiger arbetarklassen och 

därmed begränsar användningen av olika typer av människor vilket motsätter sig de normativa 

måluppfyllelsekraven i modern stadsplanering.128 Utifrån de observationer jag genomfört har jag 

sett en stor varians av människor och jag kan inte bedöma av vilken socioekonomisk 

stratifieringsnivå människorna jag observerat tillhör. Däremot har jag under samtliga 

observationer till större del observerat människor runt medelålder var av de flesta enligt tolkning 

varit ”vardagligt eller fint” klädda.129 

Det medvetna 

Alexander: ”Vi har ju några olika typer, om man nu ska säga så, men överklass som liksom, ja 
vill ha det bästa. Och de handlar verkligen jätte mycket. Sen finns det ju dom äldre som vill ha 
lite gammeldags saker och inte vill köpa så mycket. Sen finns det ju en liten krets som är väldigt 
måna om att djuren ska må bra. Vi har faktiskt även flera vegetarianer som kommer in och vill 
köpa någonting där jag vet att djuren mått bra.” 
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127 Ibid, 2011-11-05. 
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Det medvetna är ett attribut kvarteret har, attribut som ofrivilligt sänder ut information, Jenkins 

menar att dessa skickar signaler till sina respektive potentiella kunder som också avgör vilka som 

exkluderas via identifikationen med platsen. 130  Kvarteret har utrymme för varma fint inredda 

butiker med äldre kulturinslag som stimuleras med traditionell torghandel med närproducerade 

ekologiska rotfrukter och annat frukt och grönt. ”Sen tror jag att många kan identifiera sig med 

själva upplägget{…}det finns dom som är medvetna om vad de äter, inte bara nyttigt, utan 

medvetna om vad de stoppar i sig” 131Alexander berättar att människorna som kommer till 

kvarteret via vad de köper kan antas identifiera sig med själva upplägget. Framförallt att många 

som äter på vissa ställen här är väldigt medvetna om vad de äter. Det gäller inte bara graden av 

nyttighet utan sträcker sig till allt de stoppar i sig. När det gäller matkulturen på området är den 

inte speciellt kulturellt blandad utan den tillgodoser istället mer svenska rätter med betoning på 

ekologi och närproducerat. Vad attributet antas skapa för identitet är en sådan riktad mot de som 

värnar om miljön som besitter en medvetenhet om vad de äter, att förbruka är något som är fult 

och därför kan besökarnas konsumerande legitimeras av de anspelanden de gör på kvarterets 

utsända signaler. Knepet kan vara utryck för att få besökarna att istället bekymmerslöst 

konsumera vilket gynnar kvarteret. Om köparen vet att lokala verksamheter och miljön gynnats 

kan det enligt min mening vara lätt att glömma bort att man tagit bilen dit. ”{…}det finns ju 

restauranger och fik, så det är klart folk kommer dit, komma bort lite från stan lockar väl också, 

det finns ju i butikerna märken och sånt som inte finns uppe i city, som är lite finare så det är 

klart man lockas dit av sånt också, det är en trevlig atmosfär” 132  Enligt min tolkning kan de 

resonemang Jenkins för kring symbolikens betydelse när det gäller institutionaliseringar jämföras 

med fältets attribut. Att symboler som i ovanstående exempel speciella märkesvaror är en av de 

mest indirekta sätt av vilka individer deltar i, eller hänför sig kollektiva identifikationer. 

Identifikationerna är starkt förankrade med miljön och kan skapa ett förutsägbart beteende. Alltså 

att den förutfattade meningen som Alexander talar om när han påpekar uppfattningen om att det 

är dyrt och att inriktningen är överhängande övre medelklass har att göra med att kvarteret 

försökt bygga in en institutionalisering. Eller åtminstone syfta till att skapa identifikation via att 

hela tiden framhäva speciella symboler i form av kulturella byggnader och exklusivitet.133   

Hur människor sägs använda sig av området? 

Utifrån vad informanterna sagt vid intervjuerna och vad jag observerat ger kategorin en i högre 

grad deskriptiv analys av vilka individer som gör vad på fältet, och när de gör det. Kategorin 

återknyter till attribut som kommit fram utifrån den första kategorin men försöker i denna 

förklara hur dessa tagit sig i uttryck.  
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Alexander: Vi har ju några olika typer, om man nu ska säga så, men överklass som liksom, ja vill 
ha det bästa. Och de handlar verkligen jätte mycket. Sen finns det ju dom äldre som vill ha lite 
gammeldags saker och inte vill köpa så mycket. Sen finns det ju en liten krets som är väldigt 
måna om att djuren ska må bra. Vi har faktiskt även flera vegetarianer som kommer in och vill 
köpa någonting där jag vet att djuren mått bra. 

Rodney E. Engelens publicering ”The Heart of the Matter” tar upp stadsplaneringfenomen i 

USA. För att ett centrum ska kunna ha framgång krävs en del specifika egenskaper. Det viktigaste 

är vart det nya centrumet är beläget, att det ska vara lätt att ta sig dit i kombination med att väl 

där ta del av en smidig inre förflyttning och bekvämlighet. Det andra fysiska målet är att lyckas få 

en skiftande tillämpning av kvarteret varav behovet att fylla platsen med kulturella, offentliga, 

kommersiella och institutionella verksamheter är en central del. Verksamheterna tillsammans 

bildar en stark varians av olika handlingars tillämpningar vilket stärker platsens position som 

mötesplats för alla i samhället. 134 Under intervjun kommer Gunilla in på de mål Engelen tar upp. 

”Ja området ligger ju lite vid sidan om, det är ju ett par kvarter upp till centrum och det räcker för 

att folk inte ska komma. Men i och med den här bra omvandlingen av kvarteret med företag och 

dylikt så har det ju lyfts så det är mycket besökare, affärerna sägs ju gå bra och restaurangerna gör 

sitt.135 Att det är ett par kvarter upp till centrum menar hon kan räcka för att människor inte ska 

komma. Samtidigt pekar hon på att omvandlingen är välgjord och att hela kvarteret har lyfts i 

form av de olika verksamheterna, vilka lockar besökare till varandra och befäster kvarterets 

marknad. ”Det finns ju för barn en leksaksbutik. Men kanske för ungdomar har inte så mycket 

där att göra förutom att fika kanske. Ofta dom som står och rycker i dörren klockan tio är ju 

äldre människor, alltså dom som inte har något jobb och så vidare, pensionerade, sen brukar det 

komma lite lunchrusch vid tolv tretton och fram till sextiden är det mycket människor överlag”.136 

Vad Alexander säger om dygnperspektivet stämmer överens med mina observationer nedan och 

Gunilla kompletterar kvällningens restaurangverksamheters besökare med följande citat. 

”Restaurangen på kvällningen är det väl 25 till 45 åringarna som går. När de har råd. Tills de får 

barn då finns inte det intresset kvar. Tills man igen blir lite äldre i pensionsåldern då kanske man 

går ut igen”.137 Hon fortlöper resonemanget angående besökare och vad som lockar människor 

igenom att tala om olika arrangemang. ”Det händer ju alltid mycket arrangemang utomhus, i 

somras hade vi ett antal konserter här på gården, och då lockas ju alla kategorier människor hit 

och på andra sidan också. Det är ju två gårdar här vi kallar det restaurangtorget och 

marknadstorget, och där har vi ju också underhållning eller verksamhet med, gratis då under hela 

sommaren. Då lockas ju vem som helst hit. Och jag tror nog att affärerna kan locka lite olika, 

ibland går man väl hit och tittar utav nyfikenhet om inte annat. Men det är ju som jag sa det är ju 

inga 10 kronor prylar inte direkt inte”.138 Utifrån mina observationer genomförda ur ett 

dygnsperspektiv kom följande saker att bli de mest signifikanta faktorerna.   
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”Klockan 08.00 fick jag en känsla av att passagen genom området var stäng eftersom butikerna 
inte öppnat ännu. Området var relativt tomt på människor och befann sig i en förberedande 
fas i form av butiksanställda och fastighetsskötare.” 139 ”Även nu vid 10.00 tiden är det väldigt 
få besökare på plats trots att affärerna har öppnat. En del av affärerna gav mig intrycket av att 
vara stängda medan andra tydligt utstrålade värme och öppenhet. Innanför och utanför 
butikerna småfixas det och ett par byggarbetare arbetar på platsen.”140 ”Klockan är 12.00 och 
det sjuder av liv på området växlande mellan både kön och ålder. Oerhört många skolbarn som 
springer och för lite liv. Tiden är en normal lunchtid för många och därför är både 
restaurangerna och fiken fulla. Affärerna däremot är det även nu lite dålig fart på, jag ser någon 
äldre herre eller dam då och då strosa in.”141  ”Klockan är 16.00 och butikerna lyser väldigt 
varmt men har fortförande enligt min tolkning ett ganska dåligt besöksflöde. Jag skymtar 
många människor som passerar runt kvarteret vilket antyder att de finns folkströmning nära 
men att de vid tillfället var relativt få valde vägen igenom. Övergripande är det män och 
kvinnor i medelålder och uppåt som befinner sig på platsen under tidpunkten, där framförallt 
fiken är välbesökta.”142 ”Klockan är 19; Befinner mig inne i en verksamhet där jag möttes av 
övergripande medelålders kvinnor i sällskap 2-6 stycken. Inget sällskap består av bara män. Alla 
ser de välvårdade ut och umgås skrattande och leende. Det första jag uppmärksammade när jag 
kom in var en kille i 25 års ålder som skiljde sig från de andra. Han hade en mer ovårdad stil, 
med slitna jeans, nitbälte, jeansjacka och keps, den enda där inne med huvudbonad. Han stack 
ut och jag såg honom direkt. I övrigt var det fullt med människor.”143 ”Klockan är 20.00 och 
kvarteret lyser upp med varma lampor och inger en harmoni . Det är inga butiker öppna och 
inga människor som passerar igenom men restaurangerna är välbesökta. Mestadels medelålder 
och uppåt och de enda jag möter utomhus på området är ett äldre par, runt pensionsålder.”144 

Vad som kan utläsas av de olika observationerna på diverse tider är att kvarteret växlar mellan att 

stå nästintill helt stilla till att sjuda av liv. När det gäller öppenheten kändes området på sina håll 

och kanter stängt även om affärerna sedan en tid slagit upp sina portar. Vid lunchtid smäller det 

till och området sjuder av liv och används av alla typer av människor. De observationer som 

genomförts stämmer överens med vad mina informanter säger vid intervjuerna framförallt att det 

är som livligast vid lunchtiden, att det överlag är mestadels äldre människor och det finns en viss 

exklusivitet. Kanske är den exklusiviteten ett uttryck för att jag lade märke till mannen som stack 

ut med sina slitna kläder. Uttryck för att områdets besökare besitter en viss medvetenhet och att 

just den mannen jag uppmärksammade inte anspelade på vad Goffman benämner som ”front 

stage”, att kvarterets utsända symboliska värden kan ge upphov till att besökarna drar igång ett 

skådespeleri vilka är socialt konstruerade och anknyter till de olika förväntade besökarnas 

identiteter.145 Vid min observation av kvarterets hemsida ter sig visionen med området enligt 

följande citat. 

Observation av hemsida: Nu har portarna slagits upp till Norrköpings bäst bevarade hemlighet. 
Knäppingsborg håller på att med varsam hand förvandlas från ett stängt kvarter till en oas, 
som sjuder av liv och rörelse dygnet runt. Med det tar det största och bäst bevarade 
Industrilandskapet i hela Europa ytterligare ett spännande steg i sin utveckling. Där 1800- och 
1900-talets centrum för den svenska textilindustrin låg, växer nu 2000-talets koncept fram för 
butiker, boende och upplevelser som berikar livet. Här i Knäppingsborg strategiskt beläget 
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mellan universitetet och cityhandeln ska en attraktiv, småskalig handel etableras, liksom en 
mötesplats där besökarna får del av upplevelser vars värden inte kan mätas i ekonomiska 
termer. Oavsett från vilket håll besökarna träder in i kvarteret möts de av den spännande 
kontrasten mellan grändernas intimitet och ljuset som strålar ut från de tre torgen. Varje torg 
har sin tydliga identitet, där verksamheter samlats som stärker varandra. Och i de trivsamma 
gränderna finns butikerna, där kunniga medarbetare ger besökarna både personlig service och 
vänliga leenden. Samma närhet och värme möter besökaren i gränderna och utanför 
skyltfönstren i ett Knäppingsborg som tillfört Norrköping unika kvaliteter. Här byter gärna 
vänner och bekanta några ord med varandra. Från torgens sittmöbler följer många folklivet. 
Andra väljer att koppla av på något café eller på en uteservering. Hit till den unika miljön intill 
Strömmen kommer också folk för att lyssna på musik utan att gå på konsert och för att se på 
konst utan att behöva gå på konstutställning. Välkommen att ta plats på en spännande resa när 
minnenas kvarter nu möter framtiden!146 

De symboliska värden jag benämner i min första kategori som ingriper aspekter som historia, det 

genuina och det medvetna faller på sin plats via hur området används. Visionen är att sjuda av liv 

dygnet runt och det ska ha uppnåtts med en varsam förvandling för att behålla det gamla och 

genuina som de gamla textilindustribyggnaderna utstrålar.  Det råder igen tvekan om att visionen 

är en öppen och allmän plats där du smidigt ska kunna vistas och tillfredställas likt Engelens 

måluppfyllelse kring stadens rum.147 Kvarteret beskrivs som en mötesplats samtidigt som den 

anspelar på estetiska attribut som konst och musik, dock i en vardaglig miljö vilket Hubbard tar 

upp som en del av processen av gentrifiering. 148 Däremot är pengar givetvis en förutsättning för 

konsumerandet inom området, men som det tydligt står erbjuds du utan att handla identifikation 

med den fysiska miljön som jämförs med att gå och titta på konst eller konsert gratis. Däremot 

igenom att handla här kan du erbjudas chansen att ta del av den kollektiva identifikationen. Om 

det är som informanterna säger att huvudkundgrupperna tillhör välbärgade och överklass kan 

signalerna som sänds ut igenom att komma ut med varor från en butik inom kvarteret ge uttryck 

för en sådan identifikation.149  Jenkins menar att den framtoningen kan ge upphov till hur 

människor därefter beter sig. Vilken förväntan du som handlar här har på andra, vilka de har på 

dig. Det syfte du har på platsen avgör hur du bemöts, en identifikation med platsen sker. Jag 

avslutar med att fråga min ena informant om vilka denne inte tror besöker kvarteret och finner 

svaret ytterst intressant och relevant till ovanstående analys. 

Gunilla: Ja det är ju andra sidan av att du frågar vilka som är här. Nae det är svårt att säga. Du 
går till andra kommersiella centrum här och tar 100 personer så är det inte samma kategori 
människor här. Man ser ju väldigt lite invandrare i kvarteret måste jag säga tyvärr så lite 
segregerat kanske det blir på ett sätt, men det hänger ju ihop med utbudet här då att det är en 
viss prisnivå på både varor och tjänster. Sen har vi ju skolan här som blir komplement, 
kulturutbud, utbildning, antal kontor här, affärsverksamheten restauranger, musik och 
mataffärer så det är en väldig variation. Enda nackdelen är ju avståndet härifrån upp till 
centrum för de som handlar där har ju allt där. Å andra sidan kommer de ner som tycker det är 
kul att se lite designgrejer och sådana prylar alltså och äta i lite högre prisnivå än vad det är att 
slinka in på McDonald’s, så dom hittar ju hit då. Men det blir ju lite exklusivt genom att det 
ligger som en liten ö här, än så länge. 

                                                 
146 Observation av hemsida, citat från http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html 2012-01-10 

147 Engelen, 38-43.  

148 Hubbard, s. 64. 

149 intervju med Alexander 2011-11-05.  

http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html


 41 

Sammanfattning 

Knäppingsborg, namnet är ur ett analytiskt synsätt intressant då en borg ofta är inneslutande. 

Kvarteret har butiker som mina informanter anser är av exklusivt slag, både när det gäller pris 

och kvalitet. Samtidigt finns det en väldigt stor öppenhet både från verksamhetsaktörerna och 

marknadsförarnas sida att området inte ska vara en sluten enhet och att alla ska vara välkomna in 

på området. Utifrån vad som har observerats och vad som sagts vid intervjuerna har en bild av en 

offentlig plats framträtt, en plats som ska tillgodose stadsrums viktigaste egenskaper i form av att 

skapa gemenskap vilket återsyftar till en bättre sammanhållning för hela samhället. En plats där 

olika individer ska ha möjlighet att träda fram och interagera med varandra. Grunddelarna för att 

det ska lyckas finns inom kvarteret, men i form av priser och kvalitet har den avgränsats något 

och därmed stängt ut vissa grupper. Det verkar tillsynes som platsen blivit ett avgränsat område, 

en inhägnad, som dock inte är fysiskt stängd mer än på ett symboliskt plan. På samma sätt som 

individer skall kunna identifiera sig med det butiksägare och hyresvärdar signalerar ut vill också 

kunderna identifiera sig med den kundkrets eller de människor som finns här. Fenomenet kan 

tyckas bli en ond cirkel men skulle kunna få en början till att brytas via exempelvis att 

verksamheter med lägre priser etablerades. Det behöver inte betyda att kvaliteten sänks utan 

snarare att en bredare variation skapas. Analysen i studien visar att det är främst de aktiviteter 

varav musikarrangemang eller den fysiska miljön, att strosa runt på området, som riktar sig till en 

bredare publik. Informanterna berättar också att det främst är de arrangemangen som drar stora 

variationer individmässigt, men även skolan och den varians av verksamheter som finns på 

kvarteret. Harvey menar att stad inte kan urskiljas från vilken slags social samhörighet, livsstil, 

teknologi och estetiska värden vi eftersträvar. Att friheten att gestalta och omvandla staden och 

oss själva är en av de i högsta grad värdefulla men samtidigt förbisedda mänskliga rättigheterna.150 

Av resonemanget att döma är det extra viktigt att stadskärnan förblir, i högsta mån, tillämpbar för 

omfattande individer. Rummet har lyckats med variationen av besökare i kön och ålder men i pris 

och de symboliska värden med design och bra märken har rummet tillskrivit sig en hög standard, 

konstruerat som ett stadens vardagsrum men omfattande individer kan få det svårt att ta plats i 

dess soffa. 

 

 

 

 

 

                                                 
150 David, Harvey Ojämlikhetens nya geografi (Stockholm, 2011), s. 134. 
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Var vill jag bo- vem vill jag vara? Ett arbete om 
föreställningar och attityder till olika 

bostadsområden. 

Malin Svensson 

Inledning 

Vissa platser skapar starka associationer, positiva eller negativa som avgör hur vi kommer att 

förhålla oss till dem, något som även kan bidra till hur människor formar bilder av sig själva. 

Geografiska platser och föreställningar om dessa kan på olika nivåer sammankopplas med 

identitets- och meningsskapande processer. Susanne Urban menar att det egna boendet skulle 

kunna avslöja livsstilar och klasstillhörighet hos människor och genom att fråga var man bor 

uppstår i många fall föreställningar om vem eller hur den personen är.151 Då människor 

konstruerar en plats betydelse genom hur den byggs och utformas har de som planerar ett 

bostadsområde möjlighet att definiera vilka som ska passa in den bilden. Om en plats formas 

genom interaktion är det också en fråga om hur identiteter formas i relation till platsen”152 Hur 

kan det vara så att vissa områden lockar en typ av människor medan vissa tilltalar andra grupper? 

Genom detta arbete vill jag undersöka hur människor resonerar kring val av bostadsområden och 

hur de resonerar kring livsvillkor i förhållande till plats.  

Syfte och frågeställning 

I den här antologidelen har jag undersökt hur människor resonerar kring val av bostadsområden 

och hur de uppfattar sitt eget område. Då tidigare forskning som gjorts inom ämnet visat på att 

den sortering människor gör av vissa bostadsområden kan ses som en strukturerad process, där 

individen troligtvis kommer att välja områden där grannskapet matchar deras egna kvaliteter vill 

jag undersöka hur denna ”sorteringsprocess” kan gestaltas i förhållande till livsvillkor och 

identitetsskapande. Det centrala i min studie bygger på individens egen värdering av platsens 

betydelse. De frågeställningar jag har utgått ifrån är:  

Vad betyder bostadsområdet för individers livsvillkor och identitetsskapande? På vilket/vilka sätt kan tillhörighet 

skapas i förhållande till plats? Och vilka aktörer kan ses bidra till hur man väljer område?  

 

                                                 
151 Susanne Urban, Grannskap, idé och planering. En genomgång av svenska och internationella studier med anknytning till 

grannskapsplanering,(Uppsala, 2005), s. 79 

152 Mats Brusman, Den verkliga staden, Norrköpings innestad mellan urbana idéer och lokala identiteter (Linköping, 

2008) s.42. 
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Fält och metod 

Det fält jag valt är bostadsområdet Beckershov i Norrköping. Jag har valt att fokusera på två 

flervåningshus som ligger bredvid varandra med totalt 120 enskilda lägenheter (hyresrätter). 

Husen ligger i anslutning till ett stort parkområde, villaområden, bostadsrätter. Det finns tillgång 

till natur såväl som centrum bara några minuter ifrån. Husen är relativt nyrenoverade och det ser 

rent och städat ut runtomkring. Det är ett lugnt område med knappt någon förstöring och många 

utav de som bor i husen är i medelåldern eller pensionärer.  

Grundad teori  

Den metod jag använt mig av i analysarbetet är Juliet Corbin och Anselm Strauss variant av 

grundad teori, (GT). Metod bygger på empirisk data, genom insamlat material från både 

fältobservationer och kvalitativa intervjuer kan man genom att ställa frågor till materialet och 

sedan jämföra dess olika delar få fram ny kunskap inom det ämne som utforskas.153 I GT studeras 

inte bara företeelser utan även den mening en individ formar utifrån olika händelser. GT handlar 

om att ge materialet en innebörd och mening, något som sker i samband med forskaren som då 

inte är helt fri från egna förförståelsen eller förutfattade meningar.154 Utifrån detta formuleras en 

frågeställning och ett teoretiskt urval görs med avsikten att utveckla begrepp. Målet är att komma 

fram till en teoretisk mättnad som sedan kan prövas för likheter och skillnader och slutligen bilda 

kategorier. Är detta inte tillräckligt fortsätter processen till det att teoretisk mättnad uppnås.155 

Materialinsamling 

Materialinsamlingen har skett genom en fältobservation och intervjuer. Jag började med att göra 

observationen då jag ville ”lära känna” mitt fält lite. Detta beskriver Lars Kaijser då han menar att 

det kan vara bra att få en kännedom av det fält ämne som ska studeras.156  Tillträdet till fältet var 

offentligt och jag har inte behövt något tillstånd att vistas eller observera dessa vilket varit väldigt 

bekvämt. Nästa stega var att få tag i informanter som ville medverka i intervjuer, hur jag gick 

tillväga kommer att beskrivas under rubriken Urval och presentation av informanter. Det huvudsakliga 

material som jag till största delen grundar arbetet på är det jag fått fram genom informanternas 

utsagor i intervjuerna.  

Observation 

Jag har valt att observera hur fastighetsägare marknadsför sina objekt men även hur de 

marknadsför sig själva, vilken bild de ger av sina bostäder och för vilka målgrupper de anses 

passa. Detta gjorde jag genom att studera respektive hemsidor på nätet och samtidigt föra 

                                                 
153 Juliet M Corbin & Anselm L Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 
(New York, 2008), s.68ff. 
154 Ibid, s. 64. 
155 Ibid s. 263. 
156 Lars Kaijser, ”Fältarbete” Etnologiskt fältarbete, Magnus Öhlander (red), (Lund, 1999) 
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anteckningar utifrån den information som gavs. Här var min roll icke- deltagande med vilket 

menas att man observerar utan att själv medverka i samspelet.157 Dessa fältanteckningar blev en 

bra inspirationskälla som väckte nya frågor och idéer inför det fortsatta arbetet. Frågor som: Hur 

upplever informanterna hyresvärden och hur stor roll spelar hyresvärden in när man letar bostad? Katrine 

Fangen menat att genom observationer kan man lättare vidga sina förkunskaper och se bortom 

det som verkar självklart samt hitta nya vägar att gå vidare i arbetsprocessen.158 Jag ser utifrån 

detta att arbetet tog en annan riktning än jag först trott, exempelvis när det gäller vilken roll 

fastighetsägarna kan ha när det kommer till att ge ett område en viss prägel. Detta blev något jag 

tog hänsyn till när jag gick vidare i arbetsprocessen. Jag har funderat över hur mycket mina 

anteckningar färgats med vad jag haft för förutfattade meningar om fältet, vad jag ”sett” kanske 

skulle uppfattas annorlunda i någon annans ögon. Hur jag som forskare påverkar mitt material 

och utgången av det beroende på vad jag betraktar som viktigt eller ”oväsentligt.” Corbin & 

Strauss menar att ens egen kunskap och förförståelse som man hunnit skaffa sig gör att det inte 

går att vara helt objektiv inför ett fält. Alla är på ett eller annat sätt formade utav den egna 

förförståelsen. 159  

Intervjuer  

Jag har gjort sex intervjuer varav en utav dessa var en gruppintervju med tre personer, 

sammanlagt har åtta informanter medverkat. Innan intervjuerna förberedde jag en intervjuguide 

där jag skrev ner ett antal övergripande frågor som berörde ämnesvalet. En intervjuguide kan vara 

ett bra hjälpmedel för att underlätta att man inte svävar ut så mycket utan snabbt kan gå tillbaka 

till ämnet och styra samtalet i rätt riktning.160 Jag förberedde även ett informationsbrev där jag 

informerade kort om studiens syfte samt de fyra grundläggande etiska forskningsprinciperna: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.161 Innan intervjun startat 

informerade jag även muntligt om dessa för att på så viss minimera risken för missförstånd utifall 

någon utav informanterna missat eller inte förstått delar av informationsbrevet.162 Jag klargjorde 

för informanterna att deras medverkan var helt och hållet frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun och fram till dess att arbetet blivit publicerat. Även att 

materialet ifrån intervjuerna endast kommer att användas för studien och att namn eller specifika 

platser som kan kopplas till dem själva inte kommer att beskrivas.  

Intervjuerna spelades in för att kunna behandlas enligt GT metoden. Mitt mål var 

att inte göra informanterna för begränsade, utan jag ville ge tillfälle att låta dem prata och 

reflektera kring vad de ansåg var viktigt för dem själva. Genom halvstrukturerade intervjuer menar 

Steinar Kvale & Svend Brinkmann att forskaren inte behöver hålla fast vid en viss ordningsföljd 

                                                 
157 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 145. 
158 Ibid, s.79. 
159 Corbin & Strauss s 32 
160 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009) s. 301ff. 
161 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Stockholm 2002) 
s. 5-14. 
162 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) s.98-100. 



 46 

på frågorna och att dessa kan omstruktureras ifall man vill följa upp specifika svar och berättelser 

som informanten delat med sig.163 Detta var något jag tänkte på under intervjuerna och till så stor 

del det gick försökte fullfölja. Något jag har reflekterat över i efterhand är det att jag gjorde alla 

intervjuer väldigt tätt inpå varandra - vissa bara någon dag i mellan men också två stycken under 

samma dag. Jag har funderat över om jag kunnat få ut mer information om jag hunnit gå igenom 

varje intervju innan nästa, eller om jag kunnat omformulera/hittat nya frågor till min 

intervjuguide och på så sätt fått en större bredd och variation i mitt material. Intervjuerna 

utfördes i hemmamiljö antingen hemma hos mig eller hos informanten själv. Detta anser jag 

skapade en avslappnad känsla hos mig och informanten vilket lättade lite på ”allvaret” och den 

obekväma situation som kan uppstå. 

Urval och presentation av informanterna 

Det enda kriteriet jag hade när jag skulle välja informanter var att alla bodde i samma område, 

detta för att undvika att behöva göra jämförelser mellan olika områden vilket kunnat bli alldeles 

för stort och omfattande, men även att de själva hade valt det område de bor i- då min studie 

fokuserar på de som har möjlighet att i viss mån välja vart de vill bo. Utöver detta hade jag ingen 

klar bild över vilka personer jag ville skulle ingå i min studie utan valde utifrån vilket intresse det 

fanns från de boende i området. För att få kontakt med informanter satte jag upp lappar i 

trapphusen med en intresseförfrågan om att medverka i en forskningsstudie. Då jag inte tänkt 

använda mig av något ålders eller genus perspektiv som ingångsvariabel var alla åldrar och kön 

välkomna. Jag fick svar väldigt snabbt och det visade sig att det var många som blev nyfikna och 

ville ställa upp, och efter tre dagar var jag tvungen att plocka ner lapparna då jag inte hade 

möjlighet att göra fler intervjuer. Sammanlagt har åtta informanter medverkat, fyra män och fyra 

kvinnor i olika åldrar. Här följer en presentation av deras påhittade namn:  

Karin, Britta, Sara, Ulla, Filip, Lars, Bengt, Rune  

Etiska reflektioner 

Jag har funderat på huruvida mitt fält är av känslig karaktär eller inte. Då ämnet berör det egna 

valet av boende och vilka värderingar informanterna har om vilka områden som är attraktiva för 

dem själva kan detta ses som väldigt personligt. I vissa fall kan det vara känsligt att berätta om 

eventuella fördomar och förutfattade meningar som personen själv kan uppleva att han eller hon 

har, något som Martyn Hameersley och Paul Atkinson menar kan hända då informanten berättar 

om något han eller hon anser är privat.164 Eftersom att jag skriver ut vilket område jag har varit i, 

och att det är de boende i Beckershov som har medverkat i studien har jag istället valt och 

beskriva informanterna så lite som möjligt. Då alla som har medverkat är grannar vill jag 

minimera risken att någon ska kännas igen.  

                                                 
163 Steinar Kvale, Svend Brinkmann Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009) s. 140. 

164 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography: principles in practice (New York, 2007), s. 212. 
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Kodning och bearbetning av material 

Då materialet var insamlat började behandlingsprocessen. Första steget var att transkribera, dvs. 

jag skrev ut intervjuerna ordagrant.165 Sedan började kodningsarbetet, detta gjorde jag genom att 

stryka under meningar och ord som ”talade” och kändes relevanta för syftet. Dessa ord och 

meningar fick sedan nya namn som beskrev vad de handlade om.
 
Med denna process bryter man 

ner materialet i olika delar för att lättare kunna få en översikt av vad det handlar om.
166

 I nästa 

steg försökte jag urskilja likheter och skillnader genom att ställa frågor till materialet. Vad finns 

det för likheter och på vilket sätt hänger det ihop? De nya ord och meningarna bildade 

såsmåningom ett antal kategorier, som efter ytligare sorterande och etiketterande tillslut bildade 

mina huvud och underkategorier.
167

 Utifrån det insamlade materialet har jag under 

kodningsarbete kommit fram till två kategorier vilka kommer att utgöra analysen. Den första 

kallar jag Områdessorterande- ett uttryck av sig själv och den behandlar hur informanterna gått till väga 

när de valde att flytta in där de bor nu men även vilka värderingar de lägger i hur ett 

bostadsområde ska vara för att vara attraktivt för dem själva. Den andra kategorin har jag valt att 

döpa till Hemma på vår gata – samhörighet och trivsel bland de boende på Abel Beckers och handlar om 

trivsel, gemenskap, trygghet och upplevelser av att passar in eller inte. Här ingår hur 

informanterna resonerar kring identitetsskapande och livsvillkor i förhållande till plats. 

Teorier och tidigare forskning 

I min analys har teorier om plats och identitet varit användbara. Hur kan identitetskapande ses i 

förhållande till platser, exempelvis var man bor? Hur kan detta sammankopplas med hur man 

väljer sitt bostadsområde?  I artikeln ”Neighbourhood choice and neighbourhood reproduction” 

av Lina Hedman m.fl. redovisar författarna en svensk undersökning om hur människor väljer att 

bosätta sig på olika platser. Den bygger på en studie om hur människors flyttmönster sett ut i 

Uppsala mellan åren 1997- 2006. Med sitt resultat vill de visa på att människor väljer 

bostadsområden utifrån strukturerade processer och att sannolikheten talar för att människor 

kommer att söka sig till områden där grannskapet stämmer överens med egna egenskaper och 

önskningar.168 Dock menar de att vi vet ganska mycket hur människor väljer sitt hem men desto 

mindre om hur vi väljer område. 

Although we know a lot about why households choose certain dwellings, we know relatively 
little about the mechanisms behind neighbourhood choice. Most studies of neighbourhood 
choice only focus on one or two dimensions of neighbourhoods: typically poverty and 
ethnicity.169 

                                                 
165 Bryman, s. 343 

166 Corbin &Strauss. 195. 

167 Ibid, s.72. 

168 Lina Hedman, Maarten Van Ham & David Manley, Neighbourhood choice and neighbourhood reproduction. 

(2011), (6), s. 2ff. 

169 Ibid, s. 1. 
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De menar att det går att se ett samband genom att människor bor på ett visst sätt, men att den 

processen fram tills att de har flyttat är något som forskats lite om, och fortfarande är relativt 

okänt.170 

Social identity 

I mitt analysarbete blev Richard Jenkins teori om identitet aktuell för mitt ämne. Då den till stor 

del grundas på att den konstanta interaktionen mellan människor och att andras åsikter inverkar 

på identitetsskapandet. Människor har en tendens att hitta likheter och skillnader hos varandra 

och på så sätt söka tillhörighet hos vissa grupper av människor och sammanhang, vilket 

exempelvis kan ske i ett bostadsområde.171 Gruppidentitet är en produkt av kollektiva och interna 

regler och inom dessa skapas identifiering genom gemensamma normer och mål. Det handlar 

även om en slags kategorisering och uteslutande av medlemmar som avviker ifrån gemensamma 

bestämmelser.172 Jenkins menar även att:  

It is no different in the human world: one of the things that we have in common is our 
difference from others. In the face of their difference our similarity often comes into focus. 
Defining ‘us’ involves defining a range of ‘thems’ also. When we say something about others 
we are often saying something about ourselves.173  

I min analys blev detta användbart då informanterna ofta pratar om andra bostadsområden i 

förhållande till det egna. De tar ofta upp att på ”andra ställen är det så” eller att människorna som 

bor där är på ett vist sätt. De menar att i deras område finns det vissa normer och regler som alla 

förväntas följa och att utomstående eller människor ifrån andra områden kanske inte skulle passa 

in i den bilden, De pratar även om att de själva skulle få svårt att trivas eller att de passar in på 

”det andra stället.” 

Space and Place 

Med space and place- teorin menas att man skiljer på space och place. Dessa två begreppspar står 

för olika dimensioner och synsätt när man studerar staden och dess rum. Space skulle kunna ses 

som att platsen har en allmängiltig betydelse. Medan place skulle förklara de mänskliga och 

kulturella processerna som händer när människor vistas eller använder platsen.174  Då place formas 

genom sociala relationer kan dessa avgöra vilka gränser eller normer som sätts. Om det är 

människor som ger platsen dess betydelse är det också ett sätt att bestämma vilket värde de får, 

exempelvis om de är ”bra” eller ”dåliga.”175 Detta är centralt och genomgående i min analys då 

den till stor del handlar om olika attityder eller föreställningar till bostadsområden. 
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Analys 

Områdessorterande- ett uttryck av sig själv  

I den här kategorin beskrivs hur informanterna resonerar kring sitt eget bostadsområde men även 

vilka föreställningar de hade om det innan de flyttat dit. Det vill säga vad de kände till och vad de 

hade hört om området. Jag har genom mitt analysarbete kommit fram till att informanterna pratar 

om tre olika aktörer som kan bidra till hur uppfattningen konstrueras och dessa är: andras åsikter, 

fastighetsskötaren genom sin marknadsföring och det egna jaget - genom vilka önskningar och 

preferenser man har. Alla dessa har en egen roll även om de ofta är förenliga och svåra att mer 

analytiskt utskilja från varandra. Följande avsnitt i analysen kommer att disponeras av dessa.  

Andras åsikter - småprat och skaller 

Flera utav informanterna berättar att hur andra människor pratar eller uppfattar områden smittar 

av sig på hur den egna upplevelsen blir när de själva vistas i det, även om det är lite jobbigt att 

medge att det ibland är så. Bengt utrycker det såhär:  

Bengt: Om någon hade problem med vart jag bor kanske inte det är en anledning för att flytta 
men det skulle nog påverka hur jag känner mig även om jag önskar att det inte var så. Jag fattar 
inte varför man bryr sig egentligen men någonting finns där som gör att det inte är så kul då.176  

Han menar att vad andra tycker är något som påverkar honom även om han inte tar det jätte 

allvarligt. Det är inte den mest avgörande faktorn när man letar bostad ändå finns den med i 

bakhuvet. Dock så menar han att detta är något som blir påtagligt när det är ett ”sämre” område 

med dåligt rykte, ett område som är neutralt är varken positivt eller negativt för honom. Bengt 

säger vidare:  

Bengt: Egentligen skulle man ju kunna bo vart som helst, men bara om man blev tvungen. Det 
verkar inte så kul där men jag vet inte varför det är bara en känsla jag har. Man vet ju 
egentligen inte varför- sånt man hör bara. 

Karin för ett liknande resonemang när jag frågar om det är viktigt för henne vad området har för 

rykte: ”Ja om jag ska vara ärlig så är det lite gran så, jag kanske inte skulle vilja säga att jag bor i 

Navesta och det skäms jag lite för men det är så det är.” Hon menar precis som Bengt att om 

bostadsområden som inte är så kända eller omtalade skulle hon inte tänka på det, däremot om 

hon bor i ett med sämre rykte kanske andra människor skulle börja undra och ifrågasätta varför 

hon bor där, och hon upplever att det skulle bli svårare att identifiera sig med ett sådant område. 

En anledning till detta menar hon är vilka människor som förknippas med området samt vilken 

slags kultur som enligt henne råder. Karin berättar att för henne skulle det kännas mer bekvämt 

att bo med likasinnade som delar samma värderingar som henne själv. Min tolkning utav detta är 

att det inte går att förhålla sig neutralt till en plats utan att ta hänsyn till människorna som lever 

där, samt att det inte endast är området i sig man identifierar sig med utan även människorna som 
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bidrar till hur bilden är. När Jag frågar vidare om Karin kan beskriva vilka värderingar hon har 

när hon väljer område blir hennes svar:  

Karin: Jag tänker mer på vad det inte handlar om. Jag tror inte att det handlar om alltså jag har 
alltid tänkt att jag inte vill bo i ett kategoriområde. Jag vill inte bo i ett väldigt rikt område och 
jag vill inte bo i ett område där de har en massa sociala problem när mina barn växer upp. De 
två sakerna vet jag att jag alltid tänkt på. Det har jag alltid haft klart. Och kanske tycker jag om 
att bo i områden där jag känner att det finns likasinnade. Men inte i ett område där jag vet att 
det finns en väldigt låg procent som prenumererar på en dagstidning bara ett exempel. 

Just när det handlar om att känna igen vad man inte vill och utesluta vissa områden visar Karin 

indirekt den bilden hon har av vilka områden som är ”hon” Det är när man uppmärksammar 

skillnader i förhållande till andra som ett gränsdragande människor i mellan blir tydligt. Jenkins 

menar att när individer söker likheter hos varandra och grupperar sig utifrån särskilda intressen, 

egenskaper eller förmågor sker en uteslutning gentemot de grupper som avviker från det 

gemensamma som håller gruppen samman.177 Karin säger att hon inte vill bo i ett område med en 

låg procent av tidningsprenumeranter. Det är enligt min tolkning ett sätt definiera vem man är 

eller vill vara genom att visa upp vissa intressen. Det kanske även kan vara svårt att veta hur stor 

procenten av prenumeranter är i ett visst område, särskilt om man aldrig själv bott där. Jag 

uppfattar det som att det handlar om något annat. Det är inte just tidningen som är det viktiga 

utan det är ett sätt att säga att hon inte vill bo i ett område där många kanske har en låg inkomst. 

Här handlar det kanske om föreställningar och förutfattade meningar. Benedict Anderson menar 

att för många personer är områden endast föreställningarna om dessa. Även om man bor i en 

liten stad kommer människorna i den inte träffa eller känna alla. Han menar att människor 

kommer skapa sig en imaginär bild av hur området är samt hur de boende är eller beter sig.178 

Detta skulle kunna ske både genom hur andra pratar om och förhåller sig till vissa platser men 

även hur området presenteras av medier och genom hur det marknadsförs.  Jag frågar Lars om 

han tror att det är andra människor som bidrar till vilken attityd han får till ett område eller om 

det kan vara något annat. Han svarar såhär: 

Lars: Det första steget är nog förutfattade meningar om att vissa områden är på ett speciellt 
sätt till exempelvis Navesta och Hageby. Men skulle jag höra människor som talade väl om 
dem och sa att det var ordning och så då kan jag ju bli påverkad av det givetvis.   

Vidare menar han att det finns andra faktorer som bidrar till attityd och föreställning: 

Lars: Och hyresvärden, vilken hyresvärd det är påverkar ju också valet av lägenhet eller 
boende, det gör det ju. Det finns ju hyresvärdar med gått ryckte och sämre ryckte. Men även 
egna erfarenheter gör ju också sitt till.  

Det är alltså enligt Lars en blandning mellan flera saker som alla har inverkan på hur den egna 

upplevelsen blir, något som delas av flera utav informanterna. Bengt menar att det är en känsla 

som uppstår ganska direkt när man vistas i ett område, är den känslan positiv är det lätt att känna 

att här kan jag tänka mig att bo medan en negativ känsla skapar olust att vistas i området. Den 
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känslan beror på att man ser något som stämmer överens med den egna uppfattningen av hur en 

plats ska vara, vilken kan vara svår att beskriva då han menar att idén om hur ett område ska vara 

för att vara attraktivt beror på vem man frågar. Enligt honom själv är det en blandning mellan 

vilken vetskap man har om en plats men också hur det första intrycket blir. 

Bengt: Om man kommer till ett nytt område är det ju mera synintrycket som gör det om man 
säger typ här ser det trevligt ut. Men om man får höra aa men här bor ett jävla drägg liksom då 
kanske man får en annan uppfattning.  

Genom detta citat säger Bengt att synintrycket, hur det är utformat och om det är fint 

runtomkring skapar en positiv känsla som gör att det är lättare att se sig själv kunna bo i området 

då man letar bostad. Däremot om de sedan skulle komma fram att de som bor där ”inte stämmer 

överens med hur det ser ut” skulle åsikten om området kunna ändras. Något som jag upplevt hos 

flertalet informanter är att de inte har så starka visioner till vart de vill bo snarare till vart de inte 

vill bo. det återkommer ofta i deras utsagor att ”bra” områden oftast är neutrala och därför 

känner man inte så starka associationer till dem. När de pratar om områden som enligt dem själva 

är lite sämre kommer det ofta fram att en av anledningarna till varför man inte vill bo där är 

känslan för området eller att man har en föreställning om hur det är eller att där verkar det inte så 

trevligt. 

Marknadsföring – idealbyggande och kategoriserande  

Under intervjun var en av de första frågor jag ställde till mina informanter varför de valt att flytta 

just till detta område och om de hade någon förkunskap om det. Flera av dem berättar att de fått 

tips eller information från vänner och bekanta. Andra uppger att mer av en ”slump hamnat där ” 

utan att ha haft någon baktanke eller relation till området, de hade för det mesta fått information 

genom fastighetsskötarens hemsida eller genom tidningsannonser.   

Då jag gjorde min observation försökte jag urskilja hur fastighetsägarna 

marknadsför sig själva och hur detta skulle kunna sammanhänga med vilken efterfrågan det blir 

på deras objekt. Något jag snabbt uppmärksammade var att de vill skapa ett band till den som 

letar bostad genom att peka på vissa saker. ”Vi har det du söker och vi vill uppfylla dina 

önskningar.” ”Vi värnar om våra gäster, och vill att de ska stanna kvar länge.” ”Vi stärker 

relationer” och ”Hos oss är du välkommen”.179 Det som jag tänkte på var att det väcktes en 

känsla hos mig ganska direkt som fick mig att undra om jag var en av de som var välkommen. 

Skulle jag passa in i deras beskrivning? Enligt min mening är detta något som är uttänk och 

planerat. Att vissa människor ska få känslan av att de tillhör medan andra ska börja fundera på 

om de har något att hämta. Undermedvetet tilltalar deras marknadsföring vissa utan att de på 

svart eller vitt behöver redogöra för vilka dessa personer är. Hyresvärdarna ges då makt att 

avgöra vilka som flyttar in eller ut. Margareta Popoola menar att maktförhållandet som råder 

mellan hyresgäst och värd dels är asymmetriskt med vilket menas att fastighetsägarna har rätt att 
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ställa krav på de sökande genom att de kan behöva redogöra för sin ekonomiska ställning.180 Men 

dels att det även kan handla om ”värderingar som bygger på föreställningar om hyresgästernas 

kulturella och sociala kapital”.181 Hon menar att detta kan ske åt andra hållet genom att 

hyresgäster självmant vänder sig till vissa fastighetsägare som de tror kan uppfylla deras egna 

önskningar och krav på vilken typ av boende och område de vill bo i.182 Detta skulle kunna bidra 

till varför vissa områden blir mer attraktiva än andra och varför människor upplever att det är så. 

Min tolkning är att detta bidrar till hur andra ser på området vilket leder till hur de själva i 

slutändan ser på det. 

Även om det inte alltid är så att hyresvärdarna väljer ut vissa människor så strävar 

de kanske efter det genom sin riktade retorik och genom hur de marknadsför sig själva. Många 

kan få känslan av att inte tillhöra. Genom att locka vissa typer av människor utesluter man 

samtidigt andra. De kan ses ha makt att definiera vilka människor som får bo hos dem och kan på 

så vis avfärda andra vilket i slutändan kan leda till att kan de får en viss typ av människor som hyr 

eller köper av dem. Mats Brusman menar att människor konstruerar en plats betydelse genom hur 

den byggs och utformas, och har då också en möjlighet att definiera vilka som ska passa in den 

bilden.183  

 

”Det är ganska sällsynt vad dessa hus har och man märker att fastighetsägarna har satsats lite 

extra.” är något som Lars berättar. Han känner att hyresvärdarna värnar om att det ska hållas 

efter så att det ser fint och snyggt ut. Han säger även att ”De här husen är nog lite av ett 

skötebarn” och han påpekar flera gånger under intervjun att han är nöjd med hur allting sköts i 

husen. Han berättar även detta för mig: 

Lars: Jag har förstått att de här husen står ganska högt i kurs. Att det varit finare familjer som 
bott här och så. Men för mig har alltid höghus varit lite b, men sen när jag flytta in förstod jag 
att det var väl ett fint hus det här. Fast att jag har varit villa ägare tycker jag inte att jag klivit ner 
i klass med att bo här, det tycker jag inte. 

Jag frågar Karin om hon har upplever att området hon bor i har de egenskaper hon förväntat sig? 

Karin: Ja alltså jag tycker att den här kullturen som råder i de här husen är ungefär som om det 
vore en bostadsrättsförening, man liksom värnar om det man har, det är min uppfattning och 
jag saknar ingenting. 

Känslan man får då man vistas i närheten av dessa hus är just som Karin beskriver, att det är en 

bostadsrättskänsla. Även om det är 120 lägenheter, vilket betyder att det är många personer på 

liten yta, så verkar det ändå finnas en genuin känsla för samhörighet. En kollektiv men ändå 

anonym känsla på samma gång. Där alla har sitt lilla egna men ändå värnar om och värdesätter 

det gemensamma i husen. Flera informanter beskriver känslan på det viset, och det skulle kunna 
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bottna i det som Irene Molina skriver i Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet, om att 

stora hyreskomplex ofta förknippas med människor med låg inkomst. Miljonprogram har allmänt 

sett haft en negativ syn som lågstatusboenden där människor bor tillfälligt och kanske är något de 

inte valt själva, de förknippas även med hög in och utflyttning.184 Många utav informanterna 

uttrycker att de vill bo kvar i husen även om de skulle vara tvungna att flytta, i så fall skulle det 

nog bli till en annan lägenhet i samma hus. ”Lågstatusboenden” skulle även kunna associeras med 

problem och att det är stökigt. Lars säger att för honom skulle det vara jobbigt att bo i ett sådant 

område och skulle därmed flytta därifrån: 

Lars: Jag uppskattar att det är ordning i huset, skulle det vara en massa problem och så skulle 
jag nog kunna flytta på grund av den anledningen, men annars har jag inga högre tankar så att 
det ska vara ett jätte fint område utan det är mera hur det är. Dom som bor där, grannskapet 
och så, att det ligger centralt, det är nog viktigare tror jag. Sen gjorde det ju ingenting att var ett 
gått rykte heller, det blev lite grädde på moset.  

Jag menar att fastighetsägarna men även de som bor i området har förmågan att sätta upp regler 

och normer för vad som är accepterat eller inte. Om plats skulle ses som något som formats 

genom sociala och strukturella relationer mellan människor och olika aktörer, har de makten att 

bestämma statusvärdet. När människor ger en plats dess mening och innebörd bestäms också 

vilka som ska ingå i den bilden. 185 

Önskningar och självpresentation 

Bengt: Jaså egentligen ska man väl inte bry sig om vad andra tycker, men innerst inne om man 
känner efter så tror jag nog att man tycker det är kul om folk tycker att dels området är ok eller 
det känns trivsamt män även hur man bor såhär, att innemiljön är bra. Men går man till det 
yttre så tror jag ändå att det är en själv som ska trivas. Men om sa att jag bodde i Navesta 
kommer folk att fråga men hur fan kan du bo i Navesta? Det är ju egentligen inget man ska bry 
sig om men innerst inne så gör man nog det ändå. Man tycker nog att det är kul om folk tycker 
att man bor i ett bra område så det tror jag, den som inte säger det ljuger nog lite. 

Hur andra människor förhåller sig till hur man bor menar informanterna är en del av hur de 

själva upplever eller tar in området. Dock vill mänga hävda att det i slutändan är de själva som ska 

trivas. Om de skulle bo i ett sämre område kanske de istället skulle behöva kämpa lite med den 

känslan. När jag ställer frågan om det är viktigt att andra anser att de bor i ett bra område blir 

svaren oftast tveksamma, en informant uttrycker detta genom att säga att det är viktigt att det är 

rent och snyggt omkring och inte en massa problem. Men det kan vara ett sätt att säga att de 

områden som ofta förknippas med oordning kanske är de som har ett sämre rykte och därmed 

har de sagt att det är något de anser viktigt. Sara säger att det:  

Sara: Det som jag tänker på är det här omkring, att det är snyggt och prydligt är kul när man får 
gäster och att det inte ligger halv jaa skelett av gamla cyklar och skräp ute på gården och så, för 
det gör det ju aldrig här. 
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Här blir det tydligt då hon säger vad som är ok genom att visa vad som inte är det. Därmed har 

hon tagit avstånd ifrån områden där det skulle kunna se ut såhär. Ett resonemang som Jenkins för 

då han menar att det är i relation till andra den egna identiteten blir tydlig och att vi lär känna 

vilka vi är eller vill vara i kontrast till hur andra är.186 När det handlar om det egna boendet eller 

önskningar om vart och hur man vill bo är det en slags självpresentation som äger rum. Hur man 

bor kan säga mycket om vilken typ av människa man är, vilka intressen man har o.s.v. Jenkins 

menar vidare att det man väljer att presentera är ett resultat av hur den egna personligheten 

definieras. Denna typ av uppvisande kan också vara ett sätt att försöka övertyga andra om vem 

man är. Människor definierar andra genom vilka intressen de har och detta är något som sker 

direkt som ett resultat att försöka kategorisera in människor, denna process kan ske både 

medvetet men även omedvetet. 187 För Britta är det inte något attraktivt att bo i ett skräpigt och 

rörigt område då skulle det inte vara kul att bjuda hem folk då hon själv inte kan identifiera sig 

med den bilden. När det handlar om att kunna identifiera sig med ett område uttrycks det av flera 

informanter att det beror på känslan, är det här området jag? Bengt säger att han skulle kunna bo 

var som helst om det endast var upp till honom och att området speglar en del av vem han är. 

Han säger: 

Bengt: om jag bara går till mig själv så skulle jag kunna bo vart som helst men jag skulle nog 
inte välja att bo i Navesta och liknande områden eller Marielund höghusen här nere skulle jag 
inte flytta till om jag inte kände att jag var tvungen alltså, det finns så många alternativ tycker 
jag, jag behöver inte göra det och det beror inte på människorna som bor där utan det beror på 
känslan mera. Alltså det är inte jag, det stämmer inte riktigt va. 

När jag frågar Britta om hon tror att människor generellt skapar sig en identitet som passar med 

området säger hon att ”Jag tror nog istället att människor med viss identitet söker sig till vissa 

områden.” Här menar hon att det skulle vara en medveten handling som sker. Detta är ett ganska 

vanligt tankesätt som präglat samhällsforskningen under lång tid. Harvey ställer sig frågan om det 

går att dra slutsatser om att människor självmant söker sig till vissa områden eller om det är så att 

fria val inte existerar. Han menar att bostadsmarknaden styrs av vinstintressen som i sin tur 

reglerar tillgängligheten på marknaden, men även att vi redan som små barn formar våra 

föreställningar om vad ett hem eller bostadsområde betyder för oss. Harvey menar att detta skulle 

ha att göra med vilken klass och grupptillhörighet grannskapet haft i den miljö man växt upp.188 

 

Jag frågar Karin om hon tycker att det är viktigt hur andra ser på hennes område? 

Karin: Ja lite för när folk säger va bor ni i höghus? Då är jag snabb att förklara att om ni bara 
viste så härligt och vackert det är. Ljuset det pratar jag mycket om, det är värt jätte mycket. 
Men att säga att man bor i höghus har ju ganska negativ klang för människor. Och det kanske 
det även haft för mig.  
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Karin berättar vidare att ”Jag kanske skulle vilja säga att jag bor i ett kulturhus i vita parken om 

jag var stockholmare.” Något som jag tolkar det är en stark signal till att hon genom ett visst 

boende vill tala om vem hon vill vara. Susanne Urban menar att det egna boendet kan ses som en 

statussymbol, vilken kan definiera olika livsstilar och klasstillhörighet.189Lars säger att ”Bor man i 

ett lite finare område så får man ju bättre status på nått sätt, och det påverkar ju mycket som 

människa med självkänsla och så.” När det gäller livsvillkor och hur det skapas i förhållande till 

plats anser jag att hans citat visar tydligt på detta. Lars menar att han genom att bo i ett område 

med bra rykte skulle må bra och att hans självkänsla skulle öka.  

Hemma på vår gata – samhörighet och trivsel bland de boende på 

Abel Beckers 

Den här kategorin behandlar hur informanterna resonerar kring trivsel, trygghet, gemenskap och 

att passa in i det egna området. Hur de upplever att de själva och andra passar i bilden de har av 

ett bra grannskap. Att ha grannar är något samtliga informanter känner som något positivt och 

beskyddande. Vetskapen om att aldrig vara helt ensam även om man är det i sin egen lägenhet 

skapar känslor av trygghet och säkerhet. Ofta beskrivs den säkerheten utifrån att man vill skydda 

det egna, att man känner att de som bor håller ett öga på vad som sker i husen och runtomkring. 

Då alla har något gemensamt, den egna lägenheten, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen 

bidrar det till ett ömsesidigt intresse att tillsammans sträva efter att bevara det egna. Phil Hubbard 

menar att: 

“Places are made through power relations which construct the rules which define boundaries. 
These boundaries are both social and spatial- they define who belongs to a place and who may 
be excluded, as well as the location or site of the experience.”190 

Genom gemensamma gränser bestäms vad som är accepterat eller inte och vilka grupper som 

passar in och vilka som utesluts. Som Jenkins beskriver det; att det endast krävs en gemensam 

nämnare för att människor ska kunna känna tillhörighet till en grupp. Genom att en grupp har 

vissa regler och normer blir den som avviker från detta genast en utomstående, en som inte delar 

samma visioner vilket kan skapa förvirring inom gruppen och som i sin tur kan leda till 

utanförskap för de som inte delar samma intresse.191 I informanternas berättelser går det att utläsa 

att hemmet enligt dem själva är en plats där man vistas mycket och där man också är sårbar för 

inkräktare. Att veta att det finns människor runt omkring skapar en känsla av gemenskap och 

närhet även om man inte behöver känna alla eller ens ha någon kontakt med varandra. Britta 

menar att många människor skapar en viss atomsfär och samhörighet även om man inte umgås. 

Oftast kan det räcka med att man endast ser varandra eller hejar när man träffas på. 

                                                 
189 Susanne Urban, Grannskap, idé och planering. En genomgång av svenska och internationella studier med anknytning till 

grannskapsplanering,(Uppsala, 2005) s. 79. 

190 Hubbard, s. 18. 

191 Jenkins, s.102f. 
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Britta: Ja jag vill inte bo alldeles ensam om man säger så, ensligt. Jag skulle inte klara av att bo 
på en öde ö om jag säger så. Men just det här att det finns grannar runt omkring det ger en 
trygghet. Även om vi inte har mer än en sån där vad ska jag säga tambur kontakt, hejar och 
pratar lite ute i farstun så där när vi träffas, i hissen eller i trappan där ner eller nått. Men ändå 
den här känslan av att det finns människor runt omkring tycker jag är jätte viktigt. 

Den här åsikten delas av flertalet informanter. Grannarna är mer av en trygghet än en social 

tillgång. De flesta har inget behov av att känna varandra personligen dock finns en önskan om att 

veta vilken typ av person man bor vägg i vägg med. Siv Ehn menar att man skiljer på ytliga och 

djupa kontakter mellan grannar när man studerar boende. Dessa kontakter skulle kunna vara mer 

eller mindre viktiga när det handlar om samhörighetskänslor på den plats där man bor. Genom 

att vara reserverad i sin gemenskap gentemot sin granne är detta ett sätt att dra en gräns mellan 

det privata livet och grannarnas.192 Många utav mina informanter beskriver att detta är en åsikt de 

har när det gäller gemenskap med grannarna. Det är trevligt att känna dem lite men i slutändan är 

det i den egna lägenheten där vänner och familj utgör den huvudsakliga gemenskapen. 

Även om man inte känner något behov av att umgås med sina grannar finns det en 

önskan om att grannarna ska lika en själv. Karin säger såhär när jag frågar henne om betydelsen 

av att man är lika varandra: 

Karin: Där blir man ju lite kluven, de närmaste grannarna vill man väl ska likna en själv. Aa det 
fungerar bra om man har ungefär samma vanor. Att det inte är för mycket fester och 
störningar från lägenheterna det är ganska viktigt. Ja jag tycker att det kan vara ett plus på ett 
sätt. Att jag kan gå in till en granne och låna något och att jag törs det. 

Flera undersökningar som gjorts kring grannskap har visat att ”de boende mår bättre om de bor 

tillsammans med sina likar, att primära kontakter ökar och den psykiska hälsan förbättras.”193 

Karin berättar att hon vill kunna ringa på hos en granne om hon skulle behöva något, men då 

skulle det krävas att man delar ungefär samma vanor och inte är alltför olika varandra. Hon 

berättar också att hon inte gillar att vara för anonym utan det är trevligt om man känner till 

varandra lite och att man har något gemensamt. Grannarna utgör en central del när det handlar 

om att känna sig trygg i sitt hem men det finns andra faktorer som också är viktiga. Exempelvis 

hur tillgängligt det är för obehöriga, hur lätt det är att ta sig in i huset och lägenheterna. Lars 

menar att för att känna sig trygg är det inte bara vilka människor som släpps in i husen utan även 

att det finns portkoder som hindrar obehöriga att ta sig in.  

Lars: Jag värderar trygghet. I det här huset är det ju skyddat. Statusen på lägenheten är ju en 
grej men att man känner att man är skyddad i sitt hem det vill man. Här är det ju koder och det 
verkar som att fastighetsägaren är noga med vilka som de tar in med. 

Min tolkning av det han säger är att genom att fastighetsägaren utesluter vissa personer som då 

skulle ses som ”störande” på något vis gör att området får en bättre status för Lars. Hur 

människor framträder på vissa platser blir en tydlig identifikation kopplad till hur människor 

kommer att uppleva andra personer, vad personen har för syfte att vistas på platsen skapar en 

                                                 
192 Siv Ehn, Familj och grannar i byggd miljö (Stockholm, 1996) s. 40 

193 Susanne Urban, Grannskap, idé och planering. En genomgång av svenska och internationella studier med anknytning till 

grannskapsplanering,(Uppsala, 2005), s. 78 
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föreställning om vad det är för person och hur bemötandet blir.194 Sara menar att det skulle bli 

tydligt om någon ”annorlunda” person än dem själva skulle flytta in i husen och det skulle uppstå 

en konflikt dem i mellan.  

Sara: Flyttar det in någon som börjar skräpa ner då skulle alla klaga det är jag övertygad om för 
här är man så van vid att det är fint och lugnt, skulle det bli något annat ja då opponerar vi oss 
haha! Eller typ om det bor någon lite mysko person så kanske man märker det. Om han har 
kompisar som beter sig annorlunda eller störande då skulle man reagera på det.  

Britta menar att ”om man inte trivs så anpassar man sig svårare” och kommer därmed inte att 

smälta in i den miljön som råder ” För Karin skulle det bli svårt att trivas om miljön runtomkring 

inte var så trevlig. Enligt henne har det estetiska ett stort värde, om det är förstört och inte hålls 

efter skulle det kunna vara en orsak till att människor inte trivs där de bor. Hon menar dock att 

om utemiljön inte är så trevligt så kan man göra det trivsamt i sitt egna hem: 

Karin: Alltså jag tror på skönhet i alla former. Skönhet kan man skapa oavsett om man har 

mycket eller lite pengar det handlar inte om det egentligen. Men jag tror att man mår bra av att 
ha det… aa vackert om jag ska använda ett sånt uttryck, det ska finnas en tanke bakom. Jag 
tror inte så mycket på betongförorter där man markerar sin plats genom att förstöra och visa 
att här finns jag också. Det estetiska är väldigt viktigt för mig för jag tror att man ska ha det 
vackert omkring sig. Jag tror på det, det blir goda människor av det. 

Jenkins menar att ju mer människor skiljer sig ifrån varandra ju svårare kommer det bli att ha 

något gemensamt. Han menar att som ett resultat av detta skulle det uppstå konflikter och 

meningsskiljaktigheter dem i mellan, han menar att gemenskap är ett begrepp som människor 

använder sig av för att organisera sina liv, förstå olika platser och kvaliteten av sina relationer195 

Sammanfattning 

När det handlar om områden och attityder till dessa blev min tolkning att det är tre olika aktörer 

som bidrar till hur ett område framställs, genom att människor konstruerar platser betydelser har 

detta också att göra med hur identiteter formas i förhållande till plats. Informanterna beskriver att 

egna önskningar och preferenser är en av den viktigaste förutsättningen för att trivas i ett område, 

men även hur andra människor pratar och förhåller sig till området är något de blir påverkade av. 

Då flera menar att det är kul om andra anser att de bor i ett finare område skulle detta öka 

självkänslan och därmed bidra till ökad livskvalitet. Om någon talade illa om ett område skulle 

detta smitta av sig på hur den egna föreställningen formas. Den tredje faktorn som jag anser 

hjälper till att sätta en viss prägel på ett område är fastighetsägarna genom hur de marknadsför sig 

själva. Då marknadsföring ofta handlar om att sälja genom att locka med vissa attribut som 

tilltalar en viss kategori av människor kan det vara ett sätt att faktiskt ”bestämma” vilka som 

kommer flytta in. När det handlar om vilka områden som är attraktiva beskrivs ofta ”ryktet” som 

en viktig del, men även vilken typ av människor som lever där och hur omgivningen är. Att 

faktiskt sortera och välja områden har i de flesta fall visat sig vara en medveten handling om man 

                                                 
194 Jenkins, s. 6. 

195 Ibid, s. 132ff 
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ser till informanterna som medverkat i studien. Det skulle kunna handla om ett sätt att visa vem 

man är eller vill vara. Flera av informanterna säger att de kanske inte vet riktigt var de vill bo, 

men däremot är de säkra på var de gärna inte vill bosätta sig. Genom att utesluta vissa områden 

och istället välja ett av annan karaktär anser jag att detta blir tydligt. Detta skulle kunna vara ett 

resultat av att människor skapar mening i förhållande till andra platser och personer och på så sätt 

göra aktiva val som skulle kunna matcha egna förväntar. Grannar har visat sig ha en central roll 

för hur informanterna trivs i sitt bostadsområde. De har även vitsat att det är fördel om 

grannarna till en viss del liknar en själv. Att ha grannar som värnar om samma saker har jag tolkat 

som något informanterna värdesätter, även om gemenskap med grannarna bara är ytliga 

kontakter där man hälsar, är artigt och respekterar de gemensamma regler och normer som finns 

i husen. I många fall handlar det informanterna berättar om, att det görs skillnad på ”vi och dom” 

exempelvis genom att säga vad de anser är bra med det egna boendet som i andra skulle vara 

sämre. Min tolkning är att det är ett sätt att skapa tillhörighet och mening genom platsen där man 

tillbringar stora delar av sin tid, som också är något som beskriver vem man är. 
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Gemensam slutdiskussion 

Genom våra studier har vi sett tydliga samband mellan platser och identitet, tre bostadsområden 

och ett handelscentrum. Genom fältobservationer, orienterande på fältet och utsagor från 

informanter via intervjuer har vi hittat kopplingar till hur identitetsskapande är en konstant aktiv 

process. Vilken plats människor som i vårt fall vistas eller bosätter sig är komplexa fenomen som 

kräver djupare analys i flera steg. För det första måste det finnas attribut som lockar individen, 

alltså att signaler som området sänder ut stämmer överens med personens egen självuppfattning 

eller önskningar om vem denne vill vara. För det andra menar vi att det finns en paradox 

angående människors fria vilja att faktiskt välja vart de vill bo eller vistas, då det kan finnas olika 

intressenter i bakgrunden Vi menar att fastighetsägare vilka marknadsför sina områden därmed 

kan tillskriva en viss plats en identitet som de själva anser är av intresse för dem. De vill kort sagt 

ha dit en viss kategori av människor. Samtidigt anser vissa individer att de självständigt gjort de 

valen utan att ta del av diverse påverkande faktorer. Enligt oss går det inte att vara helt neutral till 

ett område då det alltid finns något som påverkar. Det kan handla om egna eller andras 

uppfattningar och attityder till platsen, eller den fysiska miljön även om personen i fråga inte är 

medveten om det. Vad vi vill säga är att den fria viljan som många av våra informanter hävdar är 

orsaken till deras val, är en myt. Det handlar om inbyggda identiteter och att fastighetsägare och 

verksamhetsaktörerna ständigt pekar på det som individer kan identifiera sig med, eller att 

symboliska värden konstrueras utefter eftersträvansvärd kund. Är det då en tillfällighet att just du 

bor där du bor? Handlar där du handlar? För oss har det blivit tydligt att det oftast inte fungerar på 

det sättet.  Utan männsikor svarar på intryck som stämmer överens med deras självuppfattning, 

identiteten är ständigt aktiv och sökande. 

Jenkins resonemang kring inneslutning och uteslutning har vi kunnat koppla till våra 

antologidelar på olika sätt. Det vi har gemensamt är människors benägenhet att innesluta sitt eget 

och utesluta det andra, allt för att befästa sin identitet oavsett den allmänna åsikten om platsens 

status och värde. Vi har uppmärksammat liknande form av inneslutning och uteslutning i såväl 

Klockaretorpet, Brandkärr, Beckershov som i det K-märkta Knäppingsborg. Dessa ”osynliga 

gränser” som delar upp staden i ”bättre” och ”sämre” områden har för oss blivit urskiljbara 

genom våra studier. Något vi har uppmärksammat från informanternas utsagor är hur olika 

åsikter och fördomar om platser i staden skapar felaktiga föreställningar om ett särskilt område. 

Vilken roll spelar det i förhållande till det sociala samspelet i staden? Vi menar att åsikter och 

föreställningar om en plats har inverkan på människors olika val och referensramar. Det vi 

samstämmigt upplevt är att denna gränsdragning förhindrar att interaktioner sker mellan olika 

människor då de håller sig inom ”det egna”. Vi menar att studera denna problematik är viktigt för 

att förstå mer av de ”osynliga” maktstrukturer som uppenbarligen finns i stadens olika offentliga 

rum. Samtidigt behöver man ta i beaktande att människor trots allt har olika intressen, egenskaper 

och förväntningar och därför vistas och bor på olika platser, vilka speglar den man vill vara och 

bli sedd som. Staden med dess dynamik och problematik är något vi inte kan komma ifrån, vi är 

alla en del av den på ett eller annat sätt.  


