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Sammanfattning 
 
I en tid där allt fler människor bosätter sig i städer har syftet med denna studie varit att 
undersöka människors gränsdragningar i det urbana och framför allt vilka gränsteknologier 
som omgärdar det egna bostadsområdet. För att besvara studiens frågeställningar har Charles 
Tillys (2004) teori om beständig ojämlikhet och Richard Sennetts (2008) teori om sökandet 
efter gemenskap i den moderna staden varit givande utgångspunkter. Det fall som studerats är 
Täby kommun norr om Stockholm och i ett vidare syfte har gränsdragningar i kommunen 
med hjälp av Blakely & Snyders (1997) teori om Gated Communities jämförts med 
inhägnade bostadsområdens fysiska murar. Genomförandet har utgjorts av kvalitativa 
samtalsintervjuer i kombination med en observation på plats vilket lett fram till resultatet att 
det finns både enande och åtskiljande faktorer som omgärdar Täby. Fysiska gränser har visat 
sig vara det geografiska avståndet och upplåtelseformer och socialt har viljan av att bo nära 
familjen visat sig vara en stark faktor till att sociala flyttmönster både skapas och 
upprätthålls. De boende visar en kalkylerande inställning där kommunens för- och nackdelar 
vägs mot varandra men trots att stadslivet i Stockholm lockar så ses Täby som det bästa 
alternativet. Täby är lagom och kommunen där flest möjligheter tillgodoses.  
 
 
Nyckelord: urbansociologi, gemenskap, identitet, segregation, Gated Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
In a time when more and more people are moving to cities, the purpose of this study has been 
to analyze lines of demarcation in the urban landscape and to see if there are border 
technologies that surrounds the community. Charles Tilly's (2004) theory Durable Inequality 
and Richard Sennett's (2008) theory on the search for communalism in today's urban 
landscape have been fruitful starting-points for fulfilling the aim of this study. Täby 
Municipality, which is located north of Stockholm, has been the object of this study and with 
the theories presented by Blakely & Snyder (1997) as guidelines a further aim of this study 
has been to compare the lines of demarcation within Täby with physical boundaries in Gated 
Communities. The study has been conducted with qualitative interviews in combination with 
an observation, and the results of the study show that there are both unifying and excluding 
elements within Täby. The physical boundaries that the study has shown to be present in the 
municipality consist of geographical distance and forms of tenure. Furthermore, the wish to 
be near one's family has proven to be an important factor for social migration patterns. The 
analyzed statements of the residents of Täby display a calculating outlook towards their 
choice of residency where the benefits and downsides of the municipality are weighed against 
each other. However, regardless of the fact that Stockholm, with its exciting city life, is an 
alluring option of residency, Täby is perceived as the best alternative. Täby is the adequate 
option and the municipality where most opportunities are presented. 
 
  
Keywords: Urban Sociology, community, identity, segregation, Gated Community 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Var vi bosätter oss är inte enbart konsekvenser av vilka bostadsområden som tilltalar oss utan  
den här studien har kunnat visa att det även finns en rad andra faktorer som styr. Givetvis 
måste vi ha råd med den typ av bostäder som finns i området, vi vill kanske försäkra oss om 
att det finns natur i närheten och sen är det alltid en fördel att ha nära till släkt och vänner 
som kan hjälpa till när det behövs. Alla dessa orsaker är naturliga men det bidrar också till att 
vissa människor bosätter sig i vissa delar av staden medan andra hamnar i andra områden. I 
USA har det blivit vanligt med inhägnade bostadsområden där grannar stänger ute varandra 
med murar och stängsel och även om sådana områden inte finns i Sverige har den här 
undersökningen kunnat öppna tanken för att val om var man vill bo också kan bidra till att 
gränser dras mellan olika områden. I den här studien har Täby kommun undersökts och 
intervjuer samt en observation på plats har lett fram till de funna resultaten. De boende i Täby 
väger kommunens för- och nackdelar mot varandra för att få ut så mycket som möjligt av sitt 
boende och trots att Stockholm lockar till viss del ses Täby som det bästa alternativet.  
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1. Inledning 
Vi svenskar trivs bäst i öppna landskap, i alla fall om man ska lita till Ulf Lundells hitlåt från 

1982. Det är så man välkomnas efter en utlandsvistelse, med böljande åkrar skymtandes 

genom flygplansfönstret. Gula rapsfält bredvid gröna fält och bruna bördiga jordplättar 

sammanbundna i vackra lapptäcken ger den välbekanta och efterlängtade hemkänslan. Så 

snart man landat färdas dock de flesta av passagerarna till en annan verklighet kantad av 

stortstadens buller och snabba tempo. Sedan 2008 lever majoriteten av jordens befolkning i 

städer och om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer (Sida 2010). 

Stockholm växer i en rasande fart och tidningen Metro skriver att ”snart bor var fjärde svensk 

i Stockholm” och tillväxten är dubbelt så snabb som i London (Svenberg 2011, s. 4). Här 

finns en annan dragningskraft, staden manifesterar ett intellekt och framtidsvision, vad 

människan är kapabel till att konstruera. Men vad händer när städerna växer och allt fler ska 

samsas om de urbana rummen? Hur behåller man gemenskap i all mångfald? Denna känsla 

av fascination och beundran i samband med skräck och osäkerhet är grunden i stadslivets 

dubbla natur. Ända sedan industrialiseringens och urbaniseringens begynnelse har människor 

plågats av denna dubbelhet, viljan att leva i det moderna men i ovisshet av vad 

konsekvenserna kan bli. Oron för vad stadslivet egentligen kommer leda till tycks få 

människor att alltmer värna om sina egna områden och dra tydliga gränser kring det. I flera 

städer världen över finns hela bostadsområden inhägnade och oåtkomliga för obehöriga. De 

som har råd och möjlighet väljer ett liv i avskildhet i förhoppning om att stängsel och murar 

håller borta oönskade händelser och personer. På så sätt kan även staden liknas vid ett 

lapptäcke där olika stadsdelar breder ut sig i kvadratiska mönster, bara det att sömmarna som 

binder tygstyckena samman verkar bli allt grövre och åtskiljande.  

          Intresset inför denna studie väcktes i liknande tankegångar. Hur och var människor vill 

bo är en ständigt återkommande fråga och ur en sociologisk synvinkel speglar detta även hur 

samhället konstrueras, städer planeras och bostadsområden utformas. Den opersonliga staden 

tycks ge upphov till ett desperat sökande efter gemenskap och samhörighet. Gated 

Communities (inhägnade bostadsområden) är en utbredd boendeform i USA men även i 

merparten av de europeiska metropolerna har sådana bostadsområden blivit ett allt vanligare 

inslag i den urbana miljön. I Sverige finns det få exempel på detta fenomen, även om 

områden som Victoria Park i Malmö1 har liknats vid en sådan inhägnad boendeform, men 

likväl finns det tydliga sociala uppdelningar i Sverige där det egna bostadsområdet har blivit 

                                                
1 Se hemsidan för området http://www.victoriapark.se/ 
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lika mycket en fråga om identitet som en plats att sova på. Sedan urbaniseringen har 

indelningen av staden i olika bostadsområden blivit något så vanligt att vi knappast 

reflekterar över det och lapptäckets mönster cementeras alltmer. Denna utvecklingstendens i 

att värna om det egna bostadsområdet och söka trygghet i lokala åtskillnader öppnar enligt 

min mening öppnar upp för sociologisk forskning. Sociologi handlar om att förstå sociala 

relationer och grupperingar och viljan att undersöka detta i dagens urbana landskap har lett 

fram till denna studies syfte och problemformulering. 

 

2. Syfte och frågeställningar  
I en tid där allt fler människor bosätter sig i städer är det intressant att ställa frågan om vilka 

former av gemenskaper som stadslivet ger upphov till och vilka sammanslutningar respektive 

uteslutningar som där skapas. Syftet med den här studien är att undersöka människors 

gränsdragningar i det urbana och framför allt vilka gränsteknologier som omgärdar det egna 

bostadsområdet. Studien ämnar inte fokusera på marginaliserade områden och vilka 

gemenskaper som kan finnas där utan här berörs främst privilegierade områden och deras 

invånares bild av enhetlighet och samvaro. Det fall som valts att studera är Täby kommun 

strax norr om Stockholm då kommunen motsvarar en relativt välmående kommun belägen 

nära en storstad. I ett vidare syfte ämnar studien även att göra liknelser med de inhägnade 

bostadsområden som blivit vanliga i USA och därmed ställa frågan om denna 

utvecklingstendens är att vänta även här. Svenska bostadsområden omgärdas inte av fysiska 

murar men jag vill öppna upp tankegången för att även andra inkluderings- och 

exkluderingsmekanismer kan skapa och upprätthålla uppdelningar som kanske är minst lika 

skarpa. Om sådana gränsteknologier finns och hur de i så fall kan se ut har alltså varit i fokus 

för undersökningen. 

          Frågeställningarna som styrt forskningsprocessen är således: Hur avgränsat respektive 

sammanfogat är Täby från övriga Stockholm, både rent geografiskt men också hur invånarna 

upplever det? Finns det gränsteknologier som omgärdar kommunen och hur ser de i sådana 

fall ut? 

 

2.1 Fall och avgränsningar 

Att undersöka hur människor bor och organiserar sig i en stadsbild med gränser och 

uppdelningar kan lätt resultera i en alltför omfattande studie varpå flera avgränsningar har 

varit nödvändiga. Studien har som tidigare nämnts fokuserats till Täby kommun som 

motsvarar en relativt välmående kommun belägen cirka två mil norr om Stockholm. 
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Kommunens närhet till Stockholm gör det enligt min mening intressant att se hur pass åtskild 

eller sammanfogad kommunen är med den närbelägna huvudstaden och hur de som bor i 

Täby upplever denna närhet/distans. Täby kommun har en yta på omkring 66 

kvadratkilometer och ett invånarantal på drygt 63 000. På kommunens hemsida framhävs 

närheten till natur, ett rikt idrotts- och friluftsliv och de kulturhistoriska arven som sträcker 

sig tillbaka till vikingatiden.  Angränsande kommuner är Danderyd i söder, Vallentuna och 

Österåker i norr, Sollentuna i väster och Upplands Väsby i nordväst vilka samtliga och i 

likhet med Täby ingår i Stockholms län. Täby är en kommun i snabb tillväxt och sedan 1948 

har antalet invånare mer än femdubblats (Täby kommun 2011). Demografiska mått visar att 

både vad gäller kvinnor och män är de största åldersklasserna 45-64 år samt 7-15 år, vilket 

visar att det främst är medelålders med barn som bor i Täby. Kommunen är indelad i olika 

bostadsområden vilka innefattar olika boendeformer men det finns ingen kommunal 

bostadskö i Täby utan privata hyresvärdar förmedlar lediga lägenheter via sina webbplatser 

(Täby kommun 2011). Vad gäller in- och utpendling från kommunen är de Täbybor som har 

sina arbetstillfällen i andra kommuner i länet fler än de som pendlar till Täby för att arbeta. 

Medelinkomsten för en person i åldern 20-64 år är i Täby 391 000 kronor vilket kan jämföras 

med 298 000 i Stockholms län (Täby kommunfakta 2011).2 

          Valet av Täby som fall för undersökningen styrdes förutom närheten till Stockholm 

dels av kommunens relativt goda ekonomiska ställning och dels av anledningen att det 

geografiska avståendet inte sammanbinds med pendeltåg som är fallet i många andra av 

kranskommunerna i Stockholmsregionen. Den ekonomiska aspekten är av intresse då syftet 

är att undersöka ett privilegierat område snarare är ett marginaliserat. Täby har bilden av att 

vara en av de finare kommunerna i Stockholmsregionen och det är enligt min mening mer 

intressant att studera ett sådant område än de förorter som ofta pekas ut som problematiska. 

En polariserad stadsbild grundar sig lika mycket i villaägares flytt till storstadens finare 

omnejder som de miljonprogramsområden som annars brukar vara i fokus för debatter 

(Stigendal 2008, s. 89). Täby är också intressant som fall i och med att en debatt ägt rum 

angående en planerad tunnelbana som skulle sammanlänka Stockholm och Täby. Förslaget 

var att förlänga tunnelbanans röda linje till Täby centrum men detta röstade de boende i 

kommunen nej till år 1980 (Hedberg 2011, s. 2). Hur detta nekande beslut ska förstås är en 

fråga som är av vikt för studiens frågeställningar och som kommer att finnas i åtanke under 

arbetets gång. En nackdel med att undersöka Täby kan vara kommunens storlek då en stor 

                                                
2 För mer information om Täby se kommunens hemsida och Täby kommunfakta 
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kommun också innebär att det råder skilda förutsättningar även inom kommunens gränser 

vilket kan försvåra förståelsen för kommunen som helhet. Dock anser jag det intressanta vara 

just om kommunens invånare trots inbördes skillnader ser sig ha en särskild gemenskap och 

identitet för att de bor i Täby och hur det påverkar relationen till Stockholm. Täby är varken 

den mest välbeställda kommunen eller en tydligt avgränsad geografisk enhet men läget nära 

Stockholm, debatten om tunnelbana och även mer praktiska anledningar som att jag kom i 

kontakt med personer att intervjua där har varit de orsaker som motiverat mig i valet av Täby 

som fall.   

          Tematiskt har studien också avgränsats till att handla om sökandet efter gemenskap i 

den moderna staden och hur uppdelningar mellan olika områden ser ut. Det rör sig inte om en 

historisk skildring av hur människor bott under årens lopp utan snarare önskar jag ställa en 

fråga om framtiden och vart vi är på väg när staden fortsätter växa. Frågor om hälsa och 

stress som kan följa en växande stad kommer inte att inkluderas utan det handlar om identitet 

och sökandet efter att kunna indela sig i förståeliga grupper och områden för att göra 

vardagen begriplig. Vid studier av uppdelningar och segregationsmönster brukar ofta etnicitet 

och immigration tas upp. Detta är givetvis intressant och ofta även relevant då det kan uppstå 

problem i var nyanlända ska bosätta sig. Dock kommer detta perspektiv inte tas i beaktande i 

denna studie utan det handlar här om socioekonomiska skillnader mellan grupper och främst 

identitetsmässiga orsaker till varför människor i Stockholmsregionen bosätter sig som de gör. 

Utan att påstå att etnicitet och socioekonomisk ställning ofta är aspekter som är tätt förbundna 

med varandra så är det främst den ekonomiska aspekten som här står i fokus. Det handlar om 

hur de som relativt fritt kan välja var de vill bosätta sig resonerar kring dessa val och varför 

många väljer att bosätta sig strax utanför Stockholm i Täby kommun.  

 

3. Tidigare forskning och utgångspunkter 
Forskning bör ses som en pågående diskussion där olika forskningsresultat är som inlägg i ett 

längre samtal om samhället och hur det är beskaffat (Dannefjord 2005:15). Det handlar om en 

kumulativ syn på kunskap där tidigare resultat och sociologiska insikter kan breda väg för 

kommande forskargeneration och deras förmåga. I detta avsnitt ges således en bakgrund av 

tidigare forskning som sedan övergår i de mer aktuella och för studien fruktbara teoretiska 

verktygen. Även om den idéhistoriska bakgrunden på intet sätt är heltäckande avser den ge en 

ingång i och en överblick av ämnesområdet och därmed rama in de mer aktuella teorierna för 

denna studie i sin kontext.  
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En påläst forskare som vill diskutera urbansociologi börjar naturligt i Chicago och där 

påbörjas även denna studies genomgång av tidigare forskning. 1892 grundade Albion Small 

den sociologiska institutionen vid University of Chicago som sedan kom att utgöra navet för 

amerikansk sociologi i flera år framåt (Ritzer 2009, s. 168). För de forskare som hörde till 

institutionen och den så kallade Chicagoskolan var staden något nytt och de både 

fascinerades och förfärades av industrialiseringen och den medföljande urbaniseringens 

konsekvenser de såg omkring sig. Chicago och de förändringar som skedde där väckte ett 

intresse för staden och det urbana inom sociologisk forskning (Ritzer 2009, s. 168-169). 

Utmärkande för sociologerna inom denna skola var också den humanekologiska inriktning 

som låg till grund för ett synsätt där grannskap sågs som små enheter i staden där social 

integration kunde fortleva trots stadens diversitet (Kings 2011, s. 23). Flera av 

Chicagoskolans sociologer var dessutom mer inriktade på empiriska studier och motsatte sig 

ofta de teoretiskt tunga tillvägagångssätt som annars var vanliga vid den tiden. W.I Thomas 

studie The Polish Peasant in Europe and America är ett bra exempel på denna empiriska 

inriktning och även Robert Park bedrev främst sin forskning ute i fält och sammanställde sina 

observationer i vetenskapliga rapporter (Ritzer 2009, s. 168-169).  

        I takt med städernas framväxt och kapitalismens utveckling uppstod också klyftor då 

vissa människor bosatte sig i vissa områden. Dessa nya problem kom under 1960- och 1970- 

talet att leda till en ny teoretisk inriktning inom urbansociologin som var tydligt inspirerad av 

marxismen. Sociologerna som tillhörde denna skola intresserade sig för hur kapitalismen 

manifesterades i staden och de uttryckte kritik mot Chicagoskolans fokus på social 

organisering (Kings 2011, s. 23). Los Angeles blev den stad som urbansociologin kom att 

fokuseras till och Mike Davis (1998) är en av de forskare som brukar räknas till traditionen. 

Davis beskriver i sin bok Los Angeles – utgrävning av framtiden hur staden som ofta 

förknippas med solsken även har sina skuggsidor med motsättningar mellan bostadsområden 

och invånare. Davis menar att bostadsområden har en viktig roll som identitetsskapare och att 

det handlar om ras, klass och husvärden snarare än en gemensam adress (Davis 1998, s. 147). 

Davis skriver också att dikotomierna mellan bostadsområden kom att intensifieras alltmer 

och eskalera i en mani av säkerhetssystem och rädsla för utomstående. Till detta hör också 

begreppet NIMBY (not in my backyard) som syftar till att skildra just invånares protester mot 

allt de anser kunna hota det egna området (Davis 1998, s. 192-193).  
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3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Det tidiga urbana livet som sociologer kom att intressera sig för i Chicago och Los Angeles 

skiljer sig på många sätt från den stadsbild vi idag känner och kanske kan det ifrågasättas om 

de resultat som forskarna kom fram till då fortfarande är relevanta. Jag vill dock påstå att de 

första ansatser som gjordes inom det urbansociologiska fältet har betydelse för dagens syn på 

städer och urbanitet. Deras forskning har skapat en gedigen grund att stå på och öppnat upp 

för nya inriktningar och forskningsfält för andra sociologer. Chicagoskolan intresserade sig 

tidigt för staden och de förändringar som följde med industrialisering och urbanisering och 

denna utveckling kom i Los Angeles senare visa sig leda till ökad polarisering där 

grupperingar skapas till följd av längtan efter gemenskap. Idag tycks det moderna stadslivet 

präglas av uppdelningar och gränsdragningar även om det är olika hur tydligt det 

manifesteras. Amerikanska bostadsområden har visat sig gå till extremitet då faktiska grindar 

visar på gränslinjen mellan de som innesluts och de som lämnas utanför gemenskapen och 

trots avsaknaden av sådana manifestationer i svenska områden finns förmodligen andra 

former av gränsdragningar.   

          För att besvara denna studies frågeställningar om gränsdragningar i det urbana har 

framför allt tre teoretiska resonemang varit vägledande och styrt min undersökning och de 

kommer en efter en att utförligt presenteras nedan. De valda utgångspunkterna representerar 

även olika perspektiv och abstraktionsnivåer vilket innebär att jag tagit mig an 

forskningsproblemet från flera håll. Charles Tillys (2004) teori om beständig ojämlikhet har 

gett en övergripande förståelse för sociala åtskillnader och gränsdragningar medan Richard 

Sennett (2008) gett en mer urbansociologisk infallsvinkel av hur livet i staden förändrats och 

påverkat hur vi lever och organiserar oss i grupper av gemenskap. Slutligen har Edward J. 

Blakely och Mary G. Snyders (1997) teorier varit givande för den mer konkreta förståelsen 

av Gated Communities varpå sociala gränsdragningar i Täby kunnat liknas med fysiska 

avskärmningar i de amerikanska bostadsområdena.   

 

3.1.1 Socialt organiserade skillnader 

En teori som tydligt belyser skillnader och sociala gränsdragningar mellan människor och 

grupper är Charles Tillys (2004) teori om beständig ojämlikhet. I sin bok med samma namn 

presenterar Tilly sina teoretiska resonemang och redogör för sina centrala argument om hur 

skillnader mellan grupper skapas och vidmakthålls. Han skriver att: ”Stora och betydelsefulla 

olikheter i förmåner bland människor motsvarar huvudsakligen kategoriella skillnader som 

svart/vit, man/kvinna, medborgare/utlänning, muslim/jude och inte individuella skillnader i 
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egenskaper, benägenheter eller prestationer” (Tilly 2004, s. 18). Det är alltså inte individers 

egenskaper i sig som leder till ojämlika villkor utan det är i spänningen mellan olika grupper 

som sådana villkor uppstår. Kategoriella relationer finns i olika former enligt Tilly och är 

uppbyggda av kedjor, hierarkier, triader, organisationer och kategoriella par (Tilly 2004, s. 

59). Kategoriella par är den byggsten som flera av konfigurationerna är uppbyggda på och 

begreppet beskriver hur en kategori utgörs av en grupp som anses dela vissa egenskaper 

samtidigt som de skiljs från en annan kategori. De kan liknas vid dikotomier eller motsatspar 

där en kategori ständigt står i förhållande till en annan (Tilly 2004, s. 75). Vi förstår helt 

enkelt vilka vi är genom att definiera motsatsen, vilka vi inte är. Detta förenklar det 

vardagliga livet men kan också leda till stereotyper och falska föreställningar om de som inte 

inkluderas i den egna gemenskapen.  

          Tilly beskriver sin egen teori som en sammankoppling av Max Webers begrepp om 

social slutenhet och Karl Marx teori om utsugning. I likhet med Webers begrepp finns det 

enligt Tilly en tendens i att de mäktiga sluter sig samman för att exkludera mindre mäktiga 

och kontrollera strömningarna över den egna gränsdragningen, samtidigt som de 

underordnade organiserar sig mot detta (Tilly 2004, s. 17-18). Detta synsätt blir även tydligt i 

de fyra mekanismer som Tilly utvecklat för att förklara hur beständig ojämlikhet skapas och 

vidmakthålls. Med de två begreppen Exploatering och Möjlighetsansamling förklarar Tilly 

hur ojämlika relationer uppstår. Exploatering har en liknande innebörd som det marxistiska 

begreppet utsugning där mäktiga grupper förfogar över resurser och inte ger andra tillgång till 

det fulla värdet av sina arbetsinsatser. Till detta hör begreppet möjlighetsansamling som 

innebär att de mindre mäktiga grupperna försöker vinna tillträde till och monopolisera vissa 

resurser som de mäktiga ännu inte tagit beslag på för att förbättra den egna gruppens villkor 

(Tilly 2004, s. 21). De som står i underläge gör således sitt bästa för att dra nytta av de 

möjligheter som fortfarande finns. Dessa ojämlika villkor befästs sedan via de två 

mekanismer som Tilly benämner Efterlikning och Anpassning. Den mekanism som Tilly 

kallar efterlikning innebär att redan befintliga organisationsmodeller införs och reproduceras 

vilket ofta är enklare än att skapa helt nya. Anpassning handlar slutligen om att underlägsna 

skapar rutiner för att hantera situationen samtidigt som dessa rutiner också bidrar till 

vidmakthållandet av den ojämlika relationen (Tilly 2004, s. 107-109). Även de som är i 

underläge kan på så sätt bidra till att den ojämlika relationen kvarstår då det är enklare att 

finna sig i en situation och göra det bästa av den än att omvandla befintliga strukturer.  

          De fyra mekanismerna som leder till uppkomsten och cementeringen av ojämlikhet 

påverkas också av graden skript och lokal kunskap. Med dessa begrepp syftar Tilly till 
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situationens regelmässighet kontra flexibilitet. Skript kännetecknas av rutiner och normer 

som används i generella konfigurationer medan lokal kunskap handlar om underförstådda 

överenskommelser och en större flexibilitet (Tilly 2004, s. 65-67). Tillsammans blir det en 

slags flexibilitet mellan strikta ramar där vissa mönster efterliknas och efterlevs medan de 

ständigt utvecklas och anpassas efter rådande situation. Vad Tilly menar är att det finns 

många regler och normer att ständigt förhålla sig till men att det alltid finns ett visst utrymme 

och frihet för att omvandla dessa.  

 

3.1.2 Myten om gemenskap i en förändrad stadsmiljö  

Det urbana livets inverkan på hur människor organiserar sig är något som Richard Sennett 

(2008) diskuterar och har utvecklat intressanta teorier kring. Enligt min mening är teorierna 

berikande för den här studien på så sätt att de förhoppningsvis kan ge en ökad förståelse till 

varför människor sluter sig samman i tydligt avgränsade kategorier och gemenskaper. Sennett 

beskriver hur det inom Chicagoskolan gjorts en åtskillnad mellan livet på landsbygden och 

livet i staden där det förra präglades av en särskild bymentalitet byggd på tätare sociala 

relationer vilket tycks saknas i de mer moderna städerna (Sennett 2008, s. 31). Detta synsätt 

som romantiserar småstadslivet är dock något som Sennett ifrågasätter och han menar att det 

visst finns gemenskap i mer moderna stadsmiljöer även om det ser något annorlunda ut. Det 

finns enligt Sennett många olika typer av gemenskaper och han menar att det går att känna 

gemenskap trots avsaknad av nära relationer och faktiskt umgänge (Sennett 2008, s. 31-32). 

Särskilt i tider av förändring är det viktigt med en stark gruppgemenskap och denna skapas 

enligt Sennett mer av vilja än av erfarenheter (Sennett 2008, s. 33-34). Ofta handlar det 

istället om att undvika faktiska erfarenheter för att inte äventyra den självbild som byggts upp 

då motsättningar riskerar att riva hela det identitetsbygge som under lång tid har skapats. 

Denna strävan liknar Sennett även med ungdomars identitetssökande och image-skapande där 

det gäller att både hitta sin identitet och sedan manifestera den så tydlig som möjligt (Sennett 

2008, s. 17-20). Detta blir till ett mönster av förlängd ungdom även i samhället enligt Sennett 

och ur rädslan för obehagliga erfarenheter byggs försvarsmekanismer upp som skyddar en 

enhetlig identitet (Sennett 2008, s. 26). En grupp känner samhörighet genom likhet och det 

blir alla medlemmars intresse att upprätthålla denna bild av gemenskap så till den grad att de 

slaviskt underkastar sig den (Sennett 2008, s. 40). Det finns enligt Sennett även en tendens i 

att tro att livet i staden hotar familjen varpå många familjer väljer att bo i förorter utanför 

stadskärnan. Fysiskt är man givetvis närmre familjen i trånga bostäder i staden men tron på 
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ett enklare och mer ordnat liv i förortsmiljöer blev en orsak till att många flyttade ut från 

staden (Sennett 2008, s. 70).  

          Sennett tar även upp svårigheterna med att planera en stad då framtiden aldrig helt går 

att förutsäga varpå framtida behov i stadsmiljön lätt blir en projektion av stadsplanerares 

visioner (Sennett 2008, s. 94-95). Tidigare sågs inte staden som en särskild form av 

boendemiljö utan bara som en by i större format, men sedan förbyttes detta synsätt mot ett 

perspektiv där stadens helhet och samstämmighet var i fokus för planerare (Sennett 2008, s. 

87-90). På samma sätt som individer söker efter en överensstämmande helhetsbild av sin 

gemenskap blir planerarnas ideal att skapa total ordning i staden där inget utrymme ges åt 

oväntade och oönskade händelser. Detta menar Sennett blir problematiskt eftersom staden av 

sig själv kan utvecklas i en annan och oväntad riktning vilket motsätter den starka visionen 

(Sennett 2008, s. 98-99).   

          Vad Sennett således förespråkar är en frigörelse från de strikta inramningar som 

människor själva skapat. Det krävs en viss mån av oordning eller rent av kaos för att kunna 

uppnå ett behagligt liv i staden och även om det innebär en del känslomässiga uppoffringar 

och motgångar så är det enda sättet att uppnå en verklig gemenskap som inte är uppbyggd på 

myter och fiktiva föreställningar.  

 
3.1.3 En extrem och spatial manifestation av ojämlikhet 

I ett vidare syfte har jag även velat undersöka vilka likheter som kan ses mellan Gated 

Communities och de mer svårdefinierade gränsteknologier som kan tänkas omgärda områden 

i Sverige. Här har Edward J. Blakely och Mary Gail Snyder (1997) varit till stor hjälp med 

sin bok Fortress America. Gated Communities in the United States. Forskarna ger en utförlig 

beskrivning av hur Gated Communities uppkommit och spridits men problematiserar även 

synen på att grindar skulle leda till ojämlikhet. Enligt författarnas mening är höga stängsel en 

extrem manifestation av ojämlikhet och uteslutning men inte i sig problemens bakomliggande 

orsak (Blakely & Snyder 1997, s. 27). Grindar skapar inte ojämlikhet men ger uttryck för 

problemets existens. Detta tankesätt om att gränsdragningar kan vara mer eller mindre 

synliga och att inne- och uteslutningar från olika stadsrum sker på en rad olika sätt är även i 

fokus i den här studien (Blakely & Snyder 1997, s. 30).  

          Forskarna delar in Gated Communities i tre olika idealtyper som uppkommit av olika 

anledningar och tjänar lite olika syften; livsstil, prestige och säkerhet (Blakely & Snyder 

1997, s. 38). De två första, livsstils- och prestigeområdena, är planerade av stadsutvecklare 

och har marknadsförts på ett sätt som ger en bild av gemenskap via aktiviteter och intressen 
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eller ekonomisk likhet. Livsstilsområdena är ofta präglade av sportklubbar och föreningar, 

rekreation och naturnära läge för att ge ett bekvämt boende skyddat från allmänheten. 

Prestigeområdena handlar precis som namnet antyder om exklusiva hus och lyx för de som 

har jobbat hårt och gjort sig förtjänta av det. Säkerhetsområdena skiljer sig något från de 

andra på så sätt att de utvecklats på invånarnas egna initiativ på grund av en växande 

otrygghet och känsla av bristande tillit till de närliggande bostadsområdena (Blakely & 

Snyder 1997, s. 38-45). Hur dessa inhägnade områden beskrivs och definieras enligt Blakely 

och Snyder kommer att vara vägledande vid min granskning av Täby då eventuella likheter 

eller skillnader i former av avgränsningar blir till hjälp vid besvarandet av frågeställningarna 

          De amerikanska forskarna har dock inte monopol på forskningsområdet utan det finns 

också europeiska forskare som tagit sig an fenomenet med Gated Communities. Dominika V. 

Polanska (2011) har skrivit avhandlingen The emergence of enclaves of welth and poverty. A 

sociological study of residental differentiation in post-communist Poland. Polanska behandlar 

utvecklingen av inhägnade bostadsområden i den polska staden Gdánsk och hennes 

avhandling har skapat ytterligare förståelse för fenomenet även om resonemangen inte här 

används som analysverktyg. Polanska lägger särskilt vikt vid den förändring landet gick 

igenom vid övergången från ett kommunistisk till ett kapitalistiskt system och David Harvey 

har gett givande infallsvinklar då hans teori innebär en syntes av plats och 

historiematerialism. Enligt Harvey är urbana platser produkter av kapitalistiska sociala 

relationer som i sin tur reproducerar ojämlikhet (Polanska 2011, s. 33). Polanska beskriver 

hur det skrivits ett flertal studier om differentiering och boendesegregation de senaste tjugo 

åren och främst är det just nordamerikanska och europeiska forskare som bidragit med detta. 

Segregation har blivit ett ofta använt begrepp av sociologer och olika försök att hitta orsaker 

till och förstå sig på fragmenterade stadsbilder har gjorts. De amerikanska sociologerna 

tenderar ofta att fokusera på skillnader i ras medan man i Europa mer inriktad sig på 

socioekonomiska förklaringar (Polanska 2011, s. 39).  

          För denna studie gäller också en mer socioekonomisk inriktning och den tidigare 

forskning som tagits upp ovan är således varit en givande språngbräda. Stockholmsregionen 

är inte fri från polarisering och segregering och även om vi inte har inhägnade områden så är 

det viktigt att följa andra länders utveckling för att förstå sig på vad som händer eller kanske 

är på väg att hända här. För att förstå Täby i relation till Stockholm och huruvida de boende i 

kommunen upplever den distansen både fysiskt och socialt har både Tillys (2004) 

relationsanalys och Sennetts (2008) beskrivning av sökandet efter gemenskap varit fruktbara 

teorier. I anknytning till dessa har sedan Blakely och Snyder (1997) gett exempel på den 



11 
 

amerikanska utvecklingstendensen vilken kunnat jämföras med gränsteknologier som kan 

finnas i svenska bostadsområden.  

 

4. Metod och Material 
Samhällsvetenskaplig metod har för många blivit synonymt med datainsamlig och en fråga 

om kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt. Givetvis är det viktigt för forskaren att ha 

klart för sig hur materialet ska samlas in men metod är också mycket mer än så. Vetenskaplig 

metod handlar om hur man ställer och svarar på frågor och hur man inhämtar kunskap. Metod 

innefattar hela forskningsprocessen, från problemformulering till val av tillvägagångssätt och 

besvarande av de ställda frågorna (Dannefjord 2005, s. 14-16). Detta synsätt håller även 

Derek Layder (1998) med om då han menar att forskaren inte ska designa sin metod efter 

egna preferenser eller metodologiska traditioner. Problemet ska alltid stå i centrum och styra 

forskningsprocessen men det krävs även en kreativitet hos forskaren i att finna de bäst 

lämpade tillvägagångssätten (Layder 1998, s. 68). Eftersom forskningsprocessen bör ses som 

en helhet menar Layder även att det krävs en slags föreberedande imaginär repetition av 

undersökningen för att försäkra sig om att de olika delarna fungerar tillsammans. Det är alltså 

viktigt att redan vid problemformuleringen ha i åtanke om detta faktiskt går att undersöka, 

hur och om det finns fruktbara teorier som kan användas (Layder 1998, s. 31).   

 

4.1 Ansats och metodologiska val  

För att besvara denna studies frågeställningar har jag i likhet med Dannefjord (2005) och 

Layders (1998) resonemang sökt hitta de bäst lämpade tillvägagångssätten. Till detta hör 

även flera val och logiska reflektioner angående hur det empiriska materialet bör samlas in 

och vad som är möjliga och rimliga tillvägagångssätt under en tidsbegränsad period. I detta 

avsnitt vill jag således redogöra för hur undersökningsprocessen sett ut och vilka resonemang 

som legat till grund för de metodologiska beslut som fattats. Eftersom de olika delmomenten 

i mångt och mycket går in i varandra är det svårt att låta en disposition av underrubriker ge en 

rättvis bild av processen men min förhoppning är att läsaren ändå ska få förståelse för hur jag 

har gått tillväga.  

          Denna studie är i traditionell mening en kvalitativ sådan, då materialet främst hämtats 

från ett fåtal men djupgående intervjuer samt en observation på plats. Trost (2010) diskuterar 

skillnader som finns mellan ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt och menar att 

kvantitativ forskning främst är fruktbar då frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
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hur vanligt ett fenomen är. Ett kvalitativt tillvägagångssätt lämpar sig bättre när syftet är att 

försöka urskilja handlingsmönster eller förstå hur människor resonerar kring ett ämne (Trost 

2010, s. 32). Givetvis är det intressant att få in så många åsikter som möjligt vilket ett 

frågeformulär riktat till ett stort antal individer skulle kunna bidra med, men precis som Trost 

diskuterar finns det dock en svårighet i att utforma bra och tillräckligt öppna svarsalternativ 

(Trost 2010, s. 26). I detta fall ligger intresset i att försöka förstå och finna mönster i hur de 

boende i Täby upplever sin boendesituation varpå jag bedömt att ett kvalitativt genomförande 

är att föredra. Då studien är explorativ i den mening att jag inte på förhand kunnat gissa vad 

informanterna ska svara eller hur de upplever sitt boende så skulle ett frågeformulär med 

fasta svarsalternativ begränsa den information som respondenterna kunnat delge. Således har 

djupgående intervjuer i kombination med en observation bättre motsvarat studiens 

frågeställningar och hur dessa mer konkret gått till beskrivs under rubriken datainsamling och 

genomförande, avsnitt 4.2. 

 

4.1.1 Förförståelse 

En forskare kan aldrig gå helt förutsättningslöst in i ett ämnesområde utan allt som uppfattas 

kommer naturligt vara påverkat av tidigare erfarenheter. Det som till synes är rena 

sinnesintryck bygger på en tidigare skapad förståelse för hur dessa intryck ska tolkas vilket 

brukar kallas för förförståelse (Thurén 2007, s. 58). I forskningssammanhang är det viktigt att 

vara medveten om hur forskarens bakgrund kan komma att påverka tolkningen av det som 

studeras. I detta fall kan det vara av intresse för läsaren att veta att jag som författare inte är 

uppvuxen varken i Täby eller i Stockholm vilket inneburit att mina kunskaper åtminstone 

inledningsvis var begränsade. Särskilt vid en observation kan forskarens förförståelse vara 

viktigt att ha i åtanke då det faktum att jag är den jag är givetvis kommer att påverka vad som 

anses vara intressant att anteckna. Min vän som läser statsvetenskap hade säkerligen noterat 

andra intressanta iakttagelser än vad jag kom att göra. Både utbildning och andra erfarenheter 

påverkar vad som uppmärksammas men framför allt är det de teoretiska utgångspunkterna 

som visar på vad som kan anses vara intressant vid en observation. Meningen med detta 

avsnitt är att uppmärksamma läsaren på att förförståelse kan ha viss betydelse men med en 

reflexiv inställning och en transparent framställning ser jag hur denna problematik till stor del 

kan undvikas.  

 

4.1.2 Etiska aspekter 

Forskning är viktigt då det syftar till att utveckla en ökad förståelse för samhället men 
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samtidigt måste det ske på ett sätt så att de individer som ingår i en studie inte berövas sin 

integritet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). För att lösa detta dilemma är det viktigt att forskaren 

tar hänsyn till de forskningsetiska principer som finns vilket även jag varit noggrann med vid 

denna undersökning. Vetenskapsrådet ställer upp fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De som berörs av studien har 

rätt att ta del av det bakomliggande syftet, de ska själva bestämma över sin medverkan, 

personliga uppgifter ska handskas med konfidentialitet och får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). I denna studie informerades samtliga av 

de intervjuade om vad mitt ändamål och syfte med undersökningen var och efter det valde de 

frivilligt att delta. Eftersom alla utom en av informanterna intervjuats i egenskap av 

privatpersoner har beslutet fattats att inte namnge någon av dem utan istället har fiktiva namn 

används. Detta informerades även intervjupersonerna om vilket gav dem frihet i att tala mer 

öppet om sina upplevelser. Samtliga informanter godkände även att intervjuerna spelades in 

sedan jag förklarat att inspelningen endast kommer användas som minnesresurs för min egen 

del och finnas tillgänglig endast för den aktuella undersökningen.  

 

4.2 Datainsamling och genomförande 

För att besvara studiens frågeställningar har en observation utförts i kombination med att fyra 

intervjuer med sammanlagt fem informanter genomförts. Metodtriangulering har således varit 

givande för mitt arbete då datainsamlingen har inhämtats från flera olika håll. Hur 

undersökningen gått till beskrivs mer utförligt nedan där varje delmoment presenteras 

tillsammans med de överväganden som varit intressanta i relation till dem.  

 

4.2.1 Intervjuer 

Det empiriska materialet har i huvudsak inhämtats genom att ett flertal intervjuer genomförts.  

Under fyra intervjutillfällen har sammanlagt fem personer intervjuats vilka presenteras i 

tabellen nedan, figur 1. Namnen är som redan nämnts fiktiva i enlighet med etiska 

överväganden och av samma anledning har ett begränsat antal privata uppgifter redovisats i 

tabellen.  
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Urvalet som ledde fram till de intervjuade i denna studie var främst ett resultat av att 

diskussioner slumpmässigt förts med bekanta som sedan förmedlade kontakt med personer 

bosatta i Täby. Det kan vara vanskligt att intervjua personer man känner eftersom det kan 

leda till att frågor ställs på ett annat sätt och intervjusituationen blir för personlig. I det här 

fallet har dock de intervjuade snarare varit bekantas bekanta, jag hade endast träffat en av 

dem innan intervjun, vilket gör att intervjuerna inte nämnvärt borde ha påverkats av 

relationen. Att de fyra boende som intervjuats bor i olika delar av Täby kan ses som en 

nackdel då deras erfarenheter kanske skiljer sig från varandra, men jag tror ändå det kan ge 

intressanta perspektiv på om det kan finnas gemensamma upplevelser som överbrygger 

sådana skiljaktigheter. Eftersom Täby här ställs mot Stockholm är det enligt min mening 

intressant att se hur en föreställning om likhet och gemenskap kanske finns i Täby oberoende 

av i vilket bostadsområde i Täby man bor i. Det är också en fördel att de informanter som bor 

i Täby är i ungefär samma ålder då det kan ha viss inverkan på vad man ser som fördelar och 

nackdelar med att bo i kommunen. Att samtliga av de boende är i medelåldern borde även 

innebära att de dels är bra representanter (se demografiska mått avsnitt 2.1) och dels att de 

har relativ stor valfrihet att bosätta sig var de vill varpå deras val av kommunen Täby blir 

intressant.  

          Intervjuerna genomfördes enskilt vid varje intervjutillfälle utom det sista då boende tre 

och fyra intervjuades tillsammans. Detta är inte helt idealt då informanter lätt kan påverkas av 

varandras åsikter vilket också till viss del blev fallet då det framför allt var Susanne som 

pratade under intervjutillfället medan Lars kom lite i bakgrunden. Även om enskilda 

intervjuer således varit att föredra så blev detta den situation som fungerade för dem och jag 

valde således att anpassa mig. De intervjuade fick även föreslå plats och tidpunkt för 

intervjun då jag var mer flexibel. Intervjun med planarkitekten i kommunen genomfördes på 

hans arbetsplats, den andra intervjun genomfördes i den boendes hem och den tredje och 

Intervjuperson Fiktivt namn Ålder Kön Civilstånd Bostadsområde 

Planarkitekt Anders 31 Man Gift Arbetar i Täby 

Boende 1 Håkan 52 Man Gift Täby Kyrkby 

Boende 2 Katarina 47 Kvinna  Ensamstående Näsby-Park 

Boende 3 Lars 57 Man  Sambo Hägernäs Strand 

Boende 4 Susanne 57 Kvinna  Sambo Hägernäs Strand 
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fjärde intervjun tog plats på caféer i Stockholm. Det viktigaste enligt min mening var att de 

intervjuade skulle känna sig bekväma, så den plats de föreslog antogs så länge det inte 

bedömdes olämpligt. Tiden för intervjuerna beräknades till omkring en timme per person och 

tillfälle men varierade något beroende på hur utförligt informanterna besvarade frågorna.  

          Intervjuerna kan sägas vara semistrukturerade då jag använt en i förväg utarbetat 

intervjuguide3 med vissa teman och frågor jag velat ha svar på men samtidigt låtit de 

intervjuade tillägga andra reflektioner och tankar i anknytning. Trost skriver att det är upp till 

intervjuaren att bestämma innehållet för intervjun medan den intervjuade har friheten att 

avgöra ordningen (Trost 2010, s. 55). Det beskriver även hur intervjuerna gick till i denna 

studie då de intervjuade fick prata relativt fritt kring de ställda frågorna medan jag 

kontrollerade att alla frågor verkligen kom med och besvarades. Intervjuerna avslutades 

genom att jag frågade om de intervjuade hade något mer att tillägga vilket det oftast visade 

sig att de hade. Detta för att ge möjlighet åt de intervjuade att delge något som kanske känns 

viktigt för dem men som inte kommit på tal under intervjun.  

          Samtliga intervjuer spelades in efter medgivande av de intervjuade och i vissa fall 

fördes även anteckningar under tiden. De inspelade intervjuerna transkriberades för att göra 

materialet mer överskådligt. Här bör det påpekas att även om det som sades presenteras så 

ordagrant som möjligt så har talspråk i vissa fall korrigerats för att inte försvåra läsbarheten i 

uppsatsen. Dock finns alla inspelningar sparade och kan lämnas till den kritiske läsaren på 

begäran.  

 

4.2.2 Observation  

För att fördjupa min förståelse för Täby och kommunens invånare valde jag även att 

genomföra en deltagande observation på plats. Deltagande observation definieras enligt 

Taylor & Bogdan som en undersökning som involverar social interaktion mellan forskare och 

informanter i informanternas miljö (Taylor & Bogdan 1998, s. 24). I detta fall begav jag mig 

till Täby för att vistas i mina informanters hemmiljö och urskilja mönster som kanske inte 

kommer till uttryck i intervjuer. Observation kan vara fördelaktigt när man vill studera något 

som kanske ses som så självklart för människor att de inte kommer på tanken att ta upp det i 

en intervju. 

          Processen vid genomförandet av en observation kan beskrivas innefatta tre olika delar: 

att få tillträde till fältet, vilken roll forskaren bör inta och hur anteckningar bäst förs (Franssén 

                                                
3 Se bilaga 1 och 2 för intervjuguider 
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2005, s. 47-72). För denna undersökning var det inga problem att få tillträde till fältet 

eftersom det är fritt att röra sig i Täby och områdets miljö. Jag mötte varken några svårigheter 

i att ta mig dit med Roslagsbanan eller under min vistelse där. Det är också viktigt att tänka 

på sin egen roll som forskare och om ens närvaro på något sätt påverkar informanterna. I det 

här fallet bedömde jag dock det som oproblematiskt eftersom jag inte utmärkte mig särskilt 

mycket bland andra varken på vägen dit eller på plats. Den offentliga miljön gjorde min roll 

som observatör anonym bland andra och jag kunde utan problem iaktta och anteckna utan att 

väcka misstankar. 

          Innan observationstillfället skrev jag ner ett par punkter att särskilt försöka 

uppmärksamma på fältet.4 Taylor & Bogdan påpekar dock att det är svårt att innan 

observationen veta vad som kommer ses som relevant och att det krävs ett öppet 

förhållningssätt vilket även jag kom att upptäcka (Taylor & Bogdan 1998, s. 25). Även om 

mina nedtecknade teman var till hjälp var det också andra och oväntade händelser som jag 

kom att finna intressant på plats. Anteckningar fördes genomgående under observationen i 

form av kortare minnesord som sedan i lugn och ro mer utförligt gicks igenom och 

kompletterades.  

          Observationen genomfördes den 23 november 2011 mellan klockan 9-14. Förmodligen 

finns det systematik i vilka som befinner sig i området vid vissa tidpunkter och tyvärr har 

säkert många missats på grund av mitt val av tidpunkt. Tidpunkten på förmiddagen valdes 

dock eftersom jag antog att många är i rörelse på morgonen och jag ville få en känsla för om 

många pendlar till eller från Täby för att arbeta. 

 

4.3 Bearbetning och analysmetod 

För att bearbeta det insamlade materialet och analysera det mot bakgrund av de teoretiska 

utgångspunkterna har en tematisk analys genomförts. Boyatzis skriver att tematisk analys är 

ett sätt att se och skapa förståelse för sitt material (Boyatzis 1998, s. 4). Det vanligaste inom 

samhällsvetenskaplig forskning är att ett deduktivt tillvägagångssätt används där teoretiska 

begrepp visar på intressanta teman och mönster i materialet, men det går även att arbeta 

induktivt på så sätt att materialet får visa på vad som är av intresse för analysen (Boyatzis 

1998, s. 33, 41). I detta fall kan det sägas att tillvägagångssättet varit både deduktivt och 

induktivt då teorier varit vägledande vid intervjuer och observation samtidigt som andra 

intressanta teman successivt växt fram under arbetets gång.  

                                                
4 Se bilaga 3 för observationsguide 
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För att mäta sociala skillnader och hur de manifesteras i det urbana har även Mikael 

Stigendals (2008) operationalisering av segregationsbegreppet gett inspiration. Hans 

definition av segregation är att socialt avgränsade grupper lever i geografiskt avgränsade 

områden och han understryker även att segregation måste förstås relationellt, det vill säga att 

ett område inte är segregerat i sig utan i kontrast till ett annat (Stigendal 2008, s. 28).  För att 

studera segregation har Stigendal utformat sju dimensioner som speglar livet och 

människorna i ett bostadsområde och dessa har fungerat vägledande vid insamling och 

organisering av data. De sju dimensionerna är: ett tidsperspektiv som berör hur området blivit 

till och utvecklats, ett rumsligt som fokuserar på utformning av bostäder och stadsmiljön, 

demografi och invånarnas roll, strukturer och resurser, meningen med livet i stadsdelen som 

även berör identitet och samhällsgemenskap och slutligen maktdimensionen som berör vilka 

som vill förändra och vad (Stigendal 2008, s. 58-62).  

          Vid utformandet av intervjuguider och observationsguide har tidsdimensionen, den 

rumsliga dimensionen och den demografiska dimensionen gett indikationer på vad som kan 

vara relevanta saker att iaktta och fråga respondenter om. De intervjuade fick förklara sina 

boendehistorier och varför de flyttat till kommunen och frågor om boendeformer och hur 

området miljömässigt är uppbyggt togs också upp. Vilka som bor i området och vilka sociala 

sammanhang som finns berörs till viss del av den demografiska dimensionen men där kom 

Sennetts (2008) teori om gemenskap och Tillys (2004) teori om uppdelningen i sociala 

kategorier att få mer tyngd. Teman som uppkommit under studiens gång har varit distansen 

till Stockholm och andra områden och familjebandens roll i hur människor väljer att bosätta 

sig. Sammanfattningsvis har alltså Stigendals dimensioner fungerat som en tidig 

inspirationskälla samtidigt som de teoretiska utgångspunkterna varit de som använts vid den 

senare analysen. Vissa teman har upptäckt mer induktivt vilka även de analyserats i relation 

till de teoretiska verktygen.  

 

5. Resultat och Analys 
Nedan följer en presentation av de resultat som undersökningen genom observation och 

intervjuer gett upphov till. Eftersom en observation som redan nämnts speglas av iakttagarens 

förförståelse är min mening här att ge en bild av vad som observerats i anknytning till hur de 

intervjuade själva uppfattar situationen. Med vägledning av de teoretiska verktygen följer 

även en analys där det diskuteras hur de funna resultaten kan tolkas och förstås.  
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5.1 Livet som Täbybo 

Innan den genomförda observationen hade jag en förutfattad mening av Täby som en finare 

kommun bestående i princip enbart av villor. Denna bild blev jag till viss del tvungen att 

revidera när jag fick se Täby med egna ögon. De fina villorna fanns där, men inte som det 

första man möttes av. Tågstationerna omgavs av ett centrum med höghus medan 

villaområdena låg en liten bit därifrån. I samtliga tre områden (Täby kyrkby, Hägernäs, 

Näsby-Park) fanns ett litet centrum med ett fåtal restauranger och affärer. Höghusen kunde 

jag inte genom observation avgöra om det var hyres- eller bostadsrätter, vissa verkade dock 

ha fin utsikt även om fasaderna inte såg så lockande ut. Under promenaden i villaområdena 

blev det tydligt att det är många barnfamiljer som bor i Täby vilket jag noterade genom att 

det fanns skyltar som varnade för lekande barn, att det låg leksaker utspridda på gräsmattor, 

fanns studsmattor och upphängda gungor i träd och cyklar i olika storlekar stod parkerade 

mot ett flertal husväggar. Vid många av husen stod två bilar parkerade och några hade även 

en båt på tomten. Det fanns också skyltar som visade att grannar organiserar sig och 

samverkar mot inbrott. I bostadsområdena fanns många hastighetsdämpande skyltar och 

vägbulor och vid många gator satt också skyltar om återvändsgränder. Den förmiddag jag 

befann mig i Täby var det inte mycket folk i rörelse, någon som rastade hunden, ett par 

mammor med barnvagnar, några byggarbetare som renoverade en villa och sophämtare som 

tömde de framställda soptunnorna längs gatan.  

 

5.1.1 En bostadskommun 

Täby är en kommun med många invånare men närheten till Stockholm har gjort att många 

arbetar inne i huvudstaden. Det finns många bostäder medan det är glesare med 

arbetstillfällen. Planarkitekt Anders berättar att ”... framför allt så har det ju i Täby oftast 

handlat om just bostäder och att det, det är en bostadskommun eller sovkommun om man så 

vill…”. Detta beror enligt hans mening på att det oftast är enklare att bygga bostäder då det 

alltid finns en efterfrågan på det i Stockholmsregionen. De som intervjuats för denna studie 

bor på lite olika sätt och i olika bostadsområden (se figur 1 under avsnitt 4.2.1) även om de 

har hemkommunen Täby gemensamt. Under intervjuerna ombads de att berätta lite om sin 

boendesituation och hur de ser på sitt bostadsområde. Håkan som bor i Täby kyrkby har bott 

där i sju år och beskriver området som att det är mest villor även om det finns några 

flerbostadshus vid centrum som han tror består av hyresrätter. Han säger att:  
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Det finns ju några, nere i Täby kyrkby centrum då, finns det några hyreshus tror jag, jag är inte säker på 
om det är hyreshus eller om det är bostadsrätter eller vad det är för nånting, jag har inte riktigt koll på 
det där faktiskt, men det är ju mest villor och såna här kedjehus då (Håkan)  

 

Håkans osäkerhet över vilka upplåtelseformer som finns i området bekräftar det jag upptäckte 

under observationen, att det utifrån är svårt att avgöra om ett flerbostadshus består av hyres- 

eller bostadsrätter. Själv bor Håkan med en vuxen son och fru i ett kedjehus i området. Lars 

och Susanne bor i ett nytt bostadsområde i Hägernäs Strand vid vattnet och de flyttade dit när 

barnen blivit vuxna. Innan hade de ett radhus och sen byggde de sitt eget hus som slutligen 

såldes för den nuvarande bostadsrätten. De beskriver också en förvåning över att även yngre 

och barnfamiljer valt att flytta till det nya området. Susanne berättar om när de flyttade in för 

fyra år sen. Hon säger att ”sen så antog jag, felaktigt kan jag säga idag då, att det mest skulle 

vara äldre som flyttade in, men det, det är faktiskt väldigt många yngre och faktiskt en hel del 

barnfamiljer som valt att bo i lägenhet”. Katarina bor också i en bostadsrätt men i Näsby-Park 

och beskriver att det finns stora skillnader på områden som domineras av olika boendetyper. 

Ett område som angränsar till hennes egna har ryktet av att vara det sämre området och hon 

uttrycker sig så att ”… det tar fem minuter så kommer man till ett annat område med 

jättehöga hus, och det är bara hyresrätter, och det är liksom det sämre området”. De 

intervjuade menar att det finns skillnader mellan områden i Täby även om kommunen som 

helhet har gott rykte. Susanne menar att det finns bättre och sämre områden men att alla har 

sina kvalitéer. Hon säger att: 
 
… det finns liksom inga såna områden som är, områden som är vad ska man säga mindre populära alla 
är populära fast har sin egen liksom värdegrund varför man är populär så att säga, det kan vara närhet 
till kommunikation eller närhet till vatten (Susanne) 

 

Vad gäller upplåtelseformer menar planarkitekten även att det är tydligt att Täby är en 

borgerligt styrd kommun då hyresrätter inte är något man satsar på. Det finns ett krav i 

verksamhetsplanen om att ha en viss andel hyresrätter men det menar han är mest för syns 

skull. Anders säger i intervjun att ”… men som jag upplever det så är det ju, det är ju mest 

lite pliktskyldigt sådär att jo men visst vi ska ha hyresrätter också, mer än att man verkligen 

vill satsa på det”. Det begränsade antalet hyresrätter påverkar givetvis befolkningens 

sammansättning då de som inte har råd att köpa en lägenhet eller villa stängs ute. Detta är en 

av de dimensioner som Stigendal diskuterar och han menar att upplåtelseformerna har stor 

betydelse för befolkningens sammansättning i ett område. Stigendal menar att områden med 

mestadels små bostäder lämpar sig bäst för ensamstående medan större boytor bättre 

motsvarar familjehushållens behov (Stigendal 2008, s. 90). Även ålderssammansättningen i 
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ett bostadsområde kan ha betydelse för vilka som bor där och vad för sorts boendeformer som 

finns. Ser man till de demografiska presentationerna av Täby, avsnitt 2.1, blir det tydligt att 

de flesta i kommunen är i 50-års åldern eller barn och därför behövs inte mindre lägenheter 

eller hyresrätter i samma utsträckning.  

 

5.1.2 Den typiska Täbybon 

Trots att det finns olika typer av boendeformer i Täby verkar det finnas en slags föreställning 

om den typiska Täbybon. Ofta förknippas idealtypen med att vara uppvuxen i Täby, bo med 

familj i villa, ha två bilar och vara aktiv i olika föreningar. Katarina beskriver det så att: 
 

Jag vet inte vad den typiska Täbybon egentligen är, det är svårt att säga, men det är nog en barnfamilj 
kanske som tjänar bra med pengar båda två, bor schysst och har en sån där jävla bil som är såhär hög 
med såhär höga däck som aldrig blinkar när dom ska svänga höger eller vänster (Katarina) 

 

Enligt henne är det traditionella livet att skaffa familj och köpa hus, ett liv som hon själv inte 

levt. De som däremot har levt ett sådant mer traditionellt liv är Lars och Susanne som bott i 

radhus först, sedan byggt en egen villa och slutligen köpt en bostadsrätt när barnen blivit 

stora. För dem har Täbymentaliteten istället att göra med om man är uppvuxen i Täby eller 

inte. Susanne berättar att ”vi flyttade hit som vuxna så att… det kanske mer är barnen man 

skulle fråga det, som är uppvuxna där, som har gått i skola där och har ett stort nätverk där, 

alltså jag kan inte, jag känner inte riktigt så”. Håkan har samma uppfattning som Lars och 

Susanne och på frågan om ifall han upplever att det finns någon särskild Täbyidentitet eller 

gemenskap svarar han att ”det kanske det är, det kanske det är för de som är uppvuxna härute, 

det är det säkert, är det säkert, men jag upplever det inte riktigt så, men det beror väl som sagt 

på att jag inte bott här så himla länge”.  

          Trots att de intervjuade passar in i idealtypen av Täbybon på olika sätt så är det ingen 

av dem som egentligen identifierar sig med den bilden. Katarina är uppvuxen i Täby, Håkan 

bor i villa med familj och är aktiv i en förening och Lars och Susanne har tidigare bott i både 

radhus och villa och har dessutom två bilar. Enligt Sennett blir bostadsområden alltmer 

homogena i den moderna staden då människor både söker gemenskap och trygghet i det som 

är välbekant och likt dem själva (Sennett 2008, s. 77-79). Detta resonemang tycks stämma till 

viss del i den här undersökningen även om det funnits en del motstridiga mönster i hur de 

boende som intervjuats skildrar sin situation. Det intressanta enligt min mening är att det 

finns en enhetlig bild av den typiska Täbybon trots att ingen av de intervjuade själva känner 

sig helt passa in i definitionen. Här kan Tillys resonemang ge viss förståelse enligt min 
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mening. Som Tilly beskriver så är det inte individers skillnader i sig utan kategoriella 

skillnader mellan grupper som leder till socialt organiserade ojämlika relationer (Tilly 2004, 

s. 16-18). Kategorier utgörs av en grupp som anses dela vissa egenskaper samtidigt som de 

skiljs från en annan kategori (Tilly 2004, s. 75). Trots att de intervjuades situation skiljer sig 

från varandra finns det gemensamma föreställningar om den typiska Täbybon vilket också 

innebär att den kategorin ställs i kontrast mot någon annan, som exempelvis de som bor i 

Stockholm eller i områden söder om Stockholm. Deras inbördes olikheter påverkar inte den 

gemensamma föreställningen om hur det är att bo i Täby och hur de flesta invånarna i 

kommunen är. Tilly påpekar även att det är ytterst sällan som en social kategori är helt sluten 

och homogen då sådana strikt åtskilda grupper kräver oerhörd ansträngning att upprätthålla. 

Ett medlemskap i en grupp kan se ut på olika sätt, ingen medlem är helt lik en annan och trots 

inbördes skillnader kan de ändå inkluderas i gruppen. Tilly skriver exempelvis att man kan 

vara mer eller mindre muslim men likväl tillhöra gruppen muslimer (Tilly 2004, s. 78). På 

samma sätt kan de intervjuade vara mer eller mindre lika den idealtyp av Täbybo som målas 

upp men likväl tillhöra denna kategori. Håkan som är uppväxt söder om Stockholm och 

endast har bott i Täby i sju år känner att han trivs bra i området och att familjen rotat sig 

snabbt vilket kan tolkas som att det egentligen inte är så svårt att komma in den sociala 

kategori vi kallar Täbybo. Han säger sig dock uppleva en speciell stämning i Täby kyrkby. 

Detta skulle i enighet med Tillys resonemang kunna ses så att det faktum att den sociala 

kategorin Täbybor inte är helt homogen lämnar ett visst utrymme för andra att inkluderas 

även om de kanske fortfarande kan uppleva att de inte helt passar in. Så länge inga materiella 

hinder ligger i vägen, som att resurser saknas för att köpa en lägenhet eller en villa, så är 

kategorin således relativt öppen för nykomlingar. Dessutom går det ganska snabbt att 

uppfylla vissa kriterier av de egenskaper som den typiska Täbybon förväntas ha, familjeliv i 

villa och ett aktivt föreningsliv gör att likheten till grannarna infinner sig snabbt. För Håkans 

som trots allt inte är alltför olik sina grannar gick det relativt snabbt att rota sig i området men 

det kan säkerligen uppstå större problem för andra som är mer avvikande från den typiska 

Täbybon.  

 

5.1.3 Goda grannar emellan  

De intervjuade trivs bra i Täby men på frågan om de har många bekanta i området svarar de 

flesta lite tvekande. De närmaste grannarna känner man väl medan det mest blir småprat med 

andra som man träffar på. Susanne berättar att de känner en del av grannarna eftersom det är 

bekanta som har följt samma flyttmönster som dem och sökt sig till området när barnen 
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flyttat hemifrån. Det blir de omedelbara grannarna och de som bor i samma hus när det gäller 

bostadsrätter som man träffar på, annars anser de intervjuade att man inte direkt stöter på 

andra i bostadsområdet. Katarina förklarar att hon ofta ser människor hon känner igen från 

exempelvis gymnasiet men att det inte är några hon umgås med. Däremot hör det enligt 

henne till god ton att hälsa om man är ute och promenerar och möter någon annan. ”När man 

är ute och går på en, liksom en sväng ute på en gångväg där och så kommer det nån annan 

och så söndagsmorgon du vet såhär god morgon, hej” berättar Katarina. Håkan anser att det 

vore mer naturligt att träffa på folk om barnen var små. Då blir deras aktiviteter ett sätt att 

möta andra föräldrar men nu när barnen är äldre blir det inte på samma sätt. Man umgås mest 

med arbetskollegor eller andra bekanta på somrarna. På frågan om han umgås med andra i 

området svarar Håkan att ”men så där generellt så har vi inte så stort umgänge, det är mest 

arbetspolare man ser på jobbet och så där, tråkigt umgänge […] och härute, vi umgås inte 

med så mycket folk egentligen…”. Däremot är han med i samfälligheten och sitter med i den 

styrelsen vilket också lett till vissa bekantskaper.  

          Efter denna skildring av ett liv där det sällan uppstår möten mellan grannar i områdena 

kan det vara svårt att förstå hur en bild av gemenskap ändå tycks finnas. Detta kan dock 

enligt min mening förklaras med hjälp av Sennetts beskrivning av hur känslor av gemenskap 

inte är beroende av faktiska möten. Han menar att det finns många olika typer av 

gemenskaper och att det ofta handlar om projicerade bilder som frambringats mer ur en vilja 

än i verkliga sanningar (Sennett 2008, s. 31-34). Till detta kan även Benedict Andersons 

(2005) begrepp om den föreställda gemenskapen ge en ökad förståelse om hur människor 

trots att inte känna varandra väl kan uppbringa en bild av gemenskap. Anderson liknar 

nationen vid en föreställd gemenskap då han menar att även om vi inte känner en bråkdel av 

våra landsmän så finns det en känsla av samhörighet och gemenskap (Anderson 2005, s. 21-

22). Det är just den här föreställningen av att man delar något i en grupp även om man inte 

känner varandra som blir intressant i anknytning till Täbybornas berättelser. I detta fall rör 

det sig inte om en nationell identitet och gemenskap men likväl finns det känslor av 

samhörighet i Täby trots att man knappast känner alla sina grannar och medmänniskor i 

kommunen. Sennett menar vidare att viljan att skapa en enhetlig identitet i en grupp som 

medlemmarna kan känna tillhörighet till är särskilt stark i tider av förändring då en tydlig 

fasad skyddar mot motsättningar och oklarheter (Sennett 2008, s. 36). Att de boende i Täby 

inte träffar på så många andra i bostadsområdet kan förmodligen bidra till att en gemensam 

bild av den typiska Täbybon upprätthålls. Ingen känner sig helt som representant av denna 

idealbild men likväl finns bilden kvar och är dessutom gemensam för de intervjuade. 
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Verkliga möten kunde leda till en insikt om att alla är mer lika dem själva än de kanske tror 

och att en person som uppfyller samtliga krav för att få kalla sig en typisk Täbybo kanske inte 

ens existerar i verkligheten. Sennett beskriver just hur en stark gruppidentitet skapas för att 

skydda mot hotande motstridigheter och att identiteten bäst upprätthålls genom undvikandet 

av täta sociala kontakter (Sennett 2008, s. 36). Så länge grannar hälsar trevligt men inte 

känner varandra alltför väl kan myten om Täbybon leva vidare och en form av gemenskap 

finns att sluta sig till även om man inte kvalificerar sig för alla egenskaper som idealbilden 

innebär. 

 

5.2 Avståndet till Stockholm 

Det första som antecknades vid observationen gällde naturligt resan dit eftersom det också 

blir det första man som observatör får uppleva vid en exkursion till Täby. Det första som 

hände var att jag drabbades av en stark känsla av att gå åt fel håll. Klockan var strax efter nio 

en onsdagsmorgon och alla tycktes vara på väg in mot Stockholm, utom jag som skulle åka i 

motsatt riktning. Det blev tydligt att många av de som bor i Täby arbetar inne i stan och att 

jag hamnat mitt i deras dagliga pendling in till stan. Väl på tåget noterade jag något slitna 

säten vända mot varandra i grupper av fyra med en klädsel i en varm gulbeige ton. Det är få 

personer i vagnen, några yngre och en gammal farbror som satt snett framför mig. 

Konduktören kom för att kontrollera biljetter och den gamla farbrodern fick stämpla tre steg 

på sin remsa.  

 

5.2.1 Roslagsbanan, en ryggrad i kollektivtrafiken 

För de boende i Täby är det viktigt att ha nära in till Stockholm, både för att många jobbar där 

men också för att det händer mer inne i Stockholm vad gäller aktiviteter och evenemang. De 

intervjuade berättar att det finns en del att göra i Täby centrum, det finns en biograf och en 

del restauranger men att de sällan utnyttjar det utbudet. Susanne berättar att ”nej, alltså, man 

åker nog mest in till stan om man nu ska gå på nånting, det är klart att vi har varit och lyssnat 

på musik nån gång sådär men det hör till undantagen”. För dem är Täby hemma och där tar 

man det lugnt och är sällan ute. Vill man gå på något särskilt evenemang så är de eniga om att 

det är mer naturligt att göra det inne i Stockholm.  

          Även om det finns en del arbetsplatser inom kommunen, främst inom omsorg och skola 

så är det vanligaste att man som Täbybo jobbar inne i Stockholm. Här blev det också 

intressant att höra med de boende hur man då tar sig till arbetet, om det är Roslagsbanan som 

gäller eller om de föredrar att åka bil. De flesta är överens om att Roslagsbanan fungerar 
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relativt bra, särskilt på dagtid men att det kan vara lite krångligare att åka kommunalt senare 

på kvällen. Håkan berättar att:  
 

Ja jag själv tar ju Roslagsbanan på dagtid, när jag jobbar på dagarna men jag jobbar ju mycket kväll 
också och då tar jag bilen för det är ganska jobbigt, eller ja det tar lite längre tid att ta sig hem […] det 
kan ta en och en halv timme att ta sig hem och det orkar jag inte, man vill ju komma hem så fort som 
möjligt (Håkan) 

 

Trots glesare turer på kvällar och en del byten på vägen så är Roslagsbanan högt utnyttjad av 

invånarna i Täby. Anders har också upplevt att spårbanan verkar viktig för de boende i 

kommunen. Han säger att ”… Roslagsbanan är ju lite ryggrad i kollektivtrafiken så där och 

den är faktiskt ganska högt utnyttjad”. Även de andra intervjuade bekräftar att Roslagsbanan 

har betydelse då de pratar varmt om den anrika spårvägen. Katarina berättar att ”det är den 

enda existerande smalspåriga järnvägen i hela världen, från 1870 eller 1880, det är nåt sånt, 

den har ju alltid funnits, så jag gillar den”. Håkan beskriver Roslagsbanan så att ”jo, det är lite 

speciell stämning på det där tåget, med konduktören som kommer och… lite mysfaktor så 

där”. Trots charmen med Roslagsbanan är det ändå många i kommunen som åker bil. Det 

menar Anders märks i hur man planerar i kommunen då det alltid är viktigt att ha fungerande 

biltrafik och att bilarna kommer fram. Han menar att det finns ett biltänk som är djupt rotat 

hos många och inte så lätt att komma ifrån även om man nu satsar mycket på cykelvägar och 

infartsparkeringar vid tågstationerna. För Susanne så är tillgång till bil en viktig faktor när 

man bor som de gör ”… det är ju ett val man gör om man bor som vi gör, vi har ju två bilar 

och det är ju för att öka bekvämligheten helt enkelt […] annars skulle det bli ganska knöligt”. 

Roslagsbanan funkar enligt de flesta ok men det är också smidigt med bil i många lägen, på 

kvällar eller för att undvika många byten.  

 

5.2.2 Bråkiga gäng färdas med tunnelbana 

En annan fråga som togs upp under intervjuerna var omröstningen om tunnelbana. 1980 

röstade nämligen Täbyborna nej till förslaget att förlänga tunnelbanans röda linje ut till Täby 

och jag frågade de intervjuade hur de ser på det beslutet (Hedberg 2011, s. 2). Håkan som är 

den informant som bott kortast period i Täby, sju år, säger om beslutet att ”ja det var ju en 

miss”. Omröstningen ägde rum innan hans tid och enligt hans mening vore det endast 

fördelaktigt om det fanns tunnelbana till Täby även om Roslagsbanan fungerar bra också. 

Katarina anser att det på många sätt vore bekvämt med tunnelbana även om hon visar mer 

förståelse för det beslut som fattades då många kämpar för och värnar om Roslagsbanan. 
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Anders förklarar att en anledning till att det röstades nej kan vara att tunnelbanan just ställdes 

mot Roslagsbanan och att det var det som fick folk att protestera. Han berättar också att:  
 

… plus att det fanns såhär väldigt konstiga grumliga argument om att, ja att tunnelbanan drar ju till sig 
liksom ett visst klientel som man inte vill se här då, att det blir tillhåll och kommer kriminella 
ungdomsgäng farande från Botkyrka med knivar och knark i princip (Anders) 

 

Dessa argument har de boende svårt att förstå även om Susanne påpekar att knark var ett 

annat problem på den tiden och hon kan ha viss förståelse för hur det resonerades då. Susanne 

säger att hon förmodligen hade röstat nej då men ja nu eftersom det ser annorlunda ut idag. 

Här blev det enligt min mening intressant att det var de som bott längre i Täby och således 

har starkare anknytning till området som visade störst känsloengagemang i frågan. Katarina 

som vuxit upp i Täby beskriver Roslagsbanan som ett unikt kulturarv vilket kan tolkas som 

att hon också reagerar starkare när något är på väg att förändras, även om det vore till det 

bättre. Att Susanne menar att hon antagligen röstat nej då visar också på ett djupare 

känslomässigt engagemang enligt min mening. De argument som fördes om att tunnelbanan 

skulle medföra bråkiga gäng är inget resonemang som de intervjuade kan instämma i men det 

visar ändå på en fördomsbild av en kategori som inte tillhör den egna, att som Tilly menar 

den egna gruppen definieras i relation till en annan (Tilly 2004, s. 75). Roslagsbanan kan 

också ses som en gemensam nämnare mellan Täbys invånare vilket kan stärka känslan av 

gemenskap dem emellan och förslaget att eliminera denna enande faktor kan vara orsaken till 

det starka motstånd som följde. Detta var även planarkitekten inne på då han menade att 

orsaken till beslutet kan ha varit just att tunnelbanan ställdes som alternativ till Roslagsbanan. 

Sennett menar känslan av enhetlig identitet i en grupp blir särskilt stark i tider av förändring 

då en tydlig fasad skyddar mot motsättningar och oklarheter (Sennett 2008, s. 36). På så sätt 

kan det negativa beslutet vid omröstningen ses som ett uttryck för Täbybornas känsla av hot 

mot identiteten.  

 

5.3 Mellan stadsliv och grönområden 

Något annat jag noterade vid observationen var gatunamnen i de olika bostadsområdena. I 

Näsby-Park fanns gator med namn som Koltrastvägen, Taltrastvägen och Orrevägen och i 

Hägernäs hade gatorna namn som Oxelvägen och Hagtornvägen och dessa gatunamn visar på 

en koppling till djur och natur. I Täby kyrkby var det snarare platsens historiska bakgrund 

som speglades i gatorna då dessa hade namn som Vikingavägen och Torsvägen. Omgärdande 

natur gav en ombonad känsla åt områdena. Framför allt i Hägernäs blev vattnet en naturlig 
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gräns åt ena hållet medan Roslagsbanans ringade in området i andra änden. Under färden mot 

Täby Kyrkby gjorde sig naturen också påmind då flera öppna fält och täta skogar passerades 

som gav en mer lantlig känsla.  

 

5.3.1 Natur bakom knuten 

En stor fördel med att bo i Täby är närheten till natur och Anders berättar att det är något som 

ofta framhävs med kommunen. ”… tillgången till grönområden och liksom mera 

friluftsområden, skog och sjö och så där då och det är någonting som man också månar om 

ganska mycket politiskt i den översiktliga planeringen”. På den punkten är också samtliga av 

informanterna som bor i kommunen eniga och det har också varit en del i varför de valt att 

bosätta sig just i Täby. Susanne beskriver det positiva med att ha nära till naturen: 
 
Framför allt så tycker jag det är fint, jag tycker mycket om att vara ute och gå, framför allt när vi bodde 
i huset så bodde vi precis vid en sjö och var mycket ute och gick, var mycket ute på vintrarna och åkte 
skidor.. och det gör vi ju fortfarande, vi bor ju nu också vid vattnet … (Susanne) 

 

För Håkans del är den största skillnaden sedan flytten till Täby den större boytan. Han 

förklarar att det var skönt att flytta till Täby efter tjugo år i Stockholm. Han beskriver de 

största fördelarna så att ” det är lite större yta helt enkelt, och inte så svindyrt att köpa lite 

större […] och sen att det, ja, jag tycker att det är skönt att det är lite utanför, lite öppnare, lite 

mer lantligt, nära till modellflygfältet”. De intervjuade ser gärna att det finns en närhet till 

egna aktiviteter och fritidsintressen som att exempelvis flyga modellflygplan. För Lars och 

Susanne är frågan om var golfbanan är belägen viktig och Lars berättar att ”för sen är det ju 

skönt, ja det händer ju att när man kommer hem på kvällen så kan man åka ut till golfbanan, 

och det är ju bara tio minuter med bil, och så kan man äta där eller gå nån runda, det är 

bekvämt avstånd” och ”det är våran lilla lyx liksom” fyller Susanne i.  

          För de intervjuade som har barn har det naturnära läget även varit fördelaktigt när 

barnen växte upp då större ytor och bekvämligheten i närliggande lekplatser varit av stor vikt. 

Susanne säger att ”… jag har aldrig haft nån längtan att bo i stan med barn” och det blev 

enligt min mening tydligt hur deras föräldraroller påverkar sättet att fundera kring en bra 

boendemiljö. Sennett menar att det finns en stereotyp bild av att stadens diversitet hotar 

familjelivet. Även om det finns studier som visar på att antalet skilsmässor var fler på den 

gamla goda tiden så ligger den stereotypa hotbilden till viss del kvar (Sennett 2008, s. 58). 

Stadens hot menar Sennett leder till en intensitet i familjelivet där strävan efter en 

sammanhållen enhet sätts i fokus. Även Blakely & Snyder menar att hemmet har en enorm 

psykologisk betydelse och i tider av förändringar måste familjens trygga plats skyddas till 
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varje pris (Blakely & Snyder 1997, s. 30). Å ena sidan kunde detta uppträdande ses som 

positivt då stadslivet får familjer att förbättra sin sammanhållning men å andra sidan kan det 

gå till överdrift så att familjens medlemmar låses in en kokong av trygghet. Här vill jag 

återknyta till Sennett och den del av hans teori som innebär att rädslan för motsättningar leder 

till viljan att skapa en stark sammanhållen identitet och han menar såldes att den utvecklingen 

även sker inom familjen. Hemmet blir en tillflyktsort för både barn och föräldrar mot den 

hotande staden (Sennett 2008, s. 72). Vilka motsättningar eller hot som egentligen finns i 

Stockholm kan vara intressant att fråga sig. De intervjuade beskriver inte innerstaden som 

särskilt otryggt eller hotande, de känner sig mer trygga i Täby mest av den anledning att de 

känner sig hemma där och kan området. Att inte riskera att hamna i obehagliga situationer i 

onödan kan kanske ha att göra med en ansvarskänsla från föräldrarnas sida, även om staden 

inte är särskilt hotfull eller farlig så är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Föräldrar vill 

ge sina barn en så bra uppväxt som möjligt varpå de återvänder till den egna uppväxtmiljön 

som förknippas med goda minnen.  

          Något jag även fann intressant var hur Lars och Susanne som bor i ett nybyggt område 

i Hägernäs förvånades över att även en del barnfamiljer valt att bosätta sig i lägenhet. Detta 

kan enligt min mening tolkas som att de finns en bild av hur ett bra familjeliv ser ut – i villa 

och med natur bakom knuten. Men förvåningen var inte negativ i den meningen att de 

ifrågasatte föräldrarnas val utan istället kunde jag tyda i deras uttalande att de imponerats av 

att det faktiskt finns andra sätt att bo på för en familj. Med en lägenhet på bottenplan får man 

lika mycket närhet till natur som i villa fast man slipper klippa gräset. Tilly förklarar med 

sina begrepp skript och lokal kunskap hur sociala relationer både styrs till viss del av normer 

och rutiner men att den lokala kännedomen ger möjlighet för andra att undgå eller omvandla 

vissa normer (Tilly 2004, s. 65-67). Att Lars och Susanne förvånades över barnfamiljers val 

att bo i lägenhet skulle kunna tolkas som en variant på Tillys teori. Vissa rådande normer om 

hur en barnfamilj vanligtvis bor, i en villa, påverkar säkerligen flera föräldrars val av boende 

men de som bor i området och således har den lokala kännedomen vet att det går minst lika 

bra att bo i lägenhet. Natur och fina miljöer finns där ändå vilket ger möjlighet att omvandla 

de normer om familjeliv som finns rådande.  

 

5.3.2 Stadens lockelse 

En annan intressant aspekt av hur de boende resonerar kring vilka fördelar och nackdelar som 

finns med att bo i Täby är den ambivalenta inställningen till livet i staden respektive livet på 

landet. Samtliga boende är överens om att naturen är viktig och att ett boende som är beläget 
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nära grönområden och friluftsområden är fördelaktigt på flera sätt. Ändå uppmärksammades 

en värme i rösten när de av informanterna som bott i stan beskrev sitt liv där som spännande 

och livfullt. På frågan om vad de största skillnaderna är mellan att bo i stan och att bo i Täby 

svarar informanterna med avståndsmått och med vilket färdmedel man tar sig till olika 

platser. Lars svarar att ”ja då hade man ju allting på promenadavstånd, eller cykelavstånd, jag 

hade ju knappt månadskort då” och Håkan ger en liknande bild av hur det var i stan ”som vi 

hade förr i tiden, bodde på Banérgatan då var det ju sju minuter på cykel ner till Operan, det 

var ju perfekt”. Stadslivet förknippas med kortare avstånd som man kan ta sig fram till fots 

eller med en cykel. Har man bil är det däremot svårare eftersom det både är svårt att hitta 

parkeringsplats och dessutom dyrt att ha bilen stående inne i Stockholm. Håkan berättar att 

han trivdes bra i innerstaden men att det var problem just med parkeringen. Han berättar att ” 

jag har ett sommarställe också och när man kom hem på söndagskvällen fick man åka runt 

och leta parkeringsplats i två timmar liksom, det kändes inte så himla kul”. Detta bekräftas 

även av Lars som säger att ”… ja visst är det bekvämt på nåt sätt att bo i stan men om man nu 

ska ha bil och så då vill man ju gärna ha garage … ”.  

          Sennett menar att det finns en tendens i att romantisera det förflutna på ett sätt så 

idylliska småstäder ställs i kontrast mot opersonliga moderna städer (Sennett 2008, s. 50-51). 

Detta blir något av en paradox då det både finns en tendens i att de intervjuade ger varma 

skildringar av livet i staden samtidigt som de understryker alla de fördelar med att bo utanför. 

Livet i staden tycks höra till ett passerat stadium i livet och även om de visar på flera fördelar 

med stadslivet så har de nu av olika anledningar valt att bosätta sig i Täby. Under 

ungdomsåren levde de ett innehållsrikt liv inne i Stockholms centrum men trots den varma 

beskrivningen av det livet är det nu andra saker som prioriteras och lyfts fram. Katarina 

beskriver sina år inne i Stockholm som spännande och roliga minnen men menar också att det 

inte är samma sak nu.  
 
Jag flyttade när jag var tjugo år tror jag, bodde i andra hand på Torsgatan och sen på Skeppargatan och 
jobbade på Sveriges Television och mötte nya.. du vet det var ju jättespännande och.. och sen hände så 
mycket. Sen köpte jag en liten etta vid Globen.. men livet förändras… (Katarina) 

 

Det pulserande livet i stan är i viss grad lockande men fördelarna med att bo i Täby tycks 

överväga enligt de intervjuade. När jag frågade om informanterna kunde tänka sig att flytta 

igen och i så fall vart var det endast Katarina som svarade jakande. ”Vasastan, jag älskar 

Vasastan, där skulle jag vilja bo, om man nu skulle bo inne i stan då väljer jag Vasastan, 

absolut” utbrast hon. De andra menade att de nog kommer bo kvar i Täby nu och Lars och 

Susanne förklarade att de övervägt att flytta till stan när de skulle sälja huset men att 
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fördelarna med att bo i Täby var fler. De intervjuade är också ense om att de dyra priserna i 

Stockholm är avskräckande och även om Katarina gärna skulle bo i Vasastaden menar hon att 

det är för dyrt och att lägenheten i Täby nära familjen ändå är det bästa alternativet.  

          Deras resonemang visar enligt min mening på ett ständigt beräknande i termer av 

positiva och negativa aspekter av att bo i eller utanför innerstaden. Här kan Tillys begrepp 

möjlighetsansamling ge belysande aspekter. Möjlighetsansamling innebär att mindre mäktiga 

grupper försöker vinna tillträde till och monopolisera resurser för att förbättra den egna 

gruppens villkor (Tilly 2004, s. 21). Här menar jag således att den beräknande inställningen 

kan vara ett tecken på att de boende vill ansamla de möjligheter som finns med att bo i 

Stockholmsregionen och att slutsatsen för dem blir att Täby är det bästa alternativet. Man kan 

också se detta i relation till Simmels (1991) beskrivning av livet i storstaden i artikeln 

Storstäderna och det andliga livet. Han menar att penningekonomin påverkat människan i 

den riktningen att hon blivit alltmer kalkylerande både vad gäller tid och pengar (Simmel 

1991, s. 197). När informanterna vägde för- och nackdelar med att bo i Täby mot varandra 

kunde en sådan kalkylerande inställning enligt min mening urskiljas. Även om det i Simmels 

fall handlade mest om hur bytesvarors kvalitativa innebörder nivellerades till ett 

penningvärde så är det intressant att jämföra hur en reflexiv och beräknande inställning tycks 

växa fram i storstäderna. Det gäller att göra genomtänkta val i frågan om boende och ansamla 

flest möjligheter.   

 

5.3.3 Ett område uppbyggt på livsstil 

Blakely & Snyder skriver att ungefär tre miljoner amerikanska hushåll redan flytt 

urbaniseringens problem och att förorterna länge varit utopiska tillflyktsorter för 

medelklassen (Blakely & Snyder 1997, s. 2, 14). Stadsutvecklare har planerat förorter som är 

belägna nära naturen, är säkra, har bra skolor och är bra miljöer som är rena och trevliga. Ofta 

namnges sådana områden med ord som skog, flod eller dal för att föra associationerna så 

långt bort från stadslivet som möjligt (Blakely & Snyder 1997, s. 14-15). Det intressanta är 

att fråga sig om en sådan utvecklingstendens är att vänta även i Sverige. Under observationen 

upptäcktes gatunamn med namn som fick tankarna att gå till djur och natur och 

planarkitekten berättade hur det i kommunen satsas mycket på grönområden och friluftsliv. 

Uppenbarligen finns vissa likheter och precis som de amerikanska hushållen så tycks de 

intervjuade ha funnit flera fördelar med att bo utanför staden även om de gärna vill ha nära in 

till det fritidsutbud som finns där. En av de former av Gated Communitites som Blakely & 

Snyder tar upp är den de kallar livsstils-community där sportklubbar, föreningar och närhet 
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till natur står i första hand (Blakely & Snyder 1997, s. 38-40). I jämförelse med Täby så 

berättar de intervjuade att valet av deras boende till stor del handlat om just närheten till natur 

och friluftsaktiviteter. För Håkan är det viktigt att ha nära till modellflygplansfältet och Lars 

och Susanne beskriver att det är skönt att smidigt kunna ta sig till golfbanan för en runda efter 

jobbet. I Blakely och Snyders undersökning var det många av de boende i sådana 

livsstilsområden som visade sig känna gemenskap via intressen och en särskilt tillhörighet i 

och med medlemskap i sportklubben (Blakely & Snyder 1997, s. 55-57). För de boende i 

Täby har naturen och aktiviteter betydelse men det är inte av lika stor vikt som i de 

amerikanska områdena som i princip helt är byggda för sådana ändamål. Det finns för de 

intervjuade flera orsaker som lett till att de bosatt sig i kommunen såsom familj och priser på 

bostäder, att det dessutom är fina miljöer med möjlighet att utöva sina intressen är ett stort 

plus men inte den enda bidragande faktorn.  

 

5.4 Att känna sig hemma 

I Näsby-Park passade jag under min observation på att ta en kopp kaffe inne på ett café i 

centrumet. Här blev det också intressant att lyssna till hur de andra gästerna på caféet 

samtalade med personalen och med varandra. Förutom mig satt två mammor med sina 

bebisar vid ett bord och en äldre dam vid ett annat. Vissa kunder kom också in och köpte 

bröd eller fikabröd att ta med hem. En kvinna med ett barn i famnen kom in och verkade 

känna personalen. Hon sa ”en sojalatte som igår tack” och ”jag kommer alltid vid den här 

tiden”. Jag uppmärksammade också att hon frågade de som jobbade om vilket år de gått ut 

skolan och ifall de möjligtvis kände hennes bror. ”Du kanske känner min bror? Han gick 

visserligen i Danderyd men, same same...”.  

 

5.4.1 Släkten följa släktens gång 

För de intervjuade finns en känsla av att det är viktigt att ha nära till familjen. Förutom 

närheten till natur och bra boende till inte alltför höga priser så har de intervjuade uttryckt att 

närheten till familj också är en bidragande faktor i var man vill bosätta sig. Lars och Susanne 

är uppvuxna i Vallentuna kommun som gränsar till Täby och även om de varit bosatta i olika 

städer och utomlands så har de alltid återvänt till Täby och den norra delen av 

Stockholmsregionen. Susanne berättar att:  
 

Man känner sig absolut mer hemma norr om stan, det är nästan större skillnad, nu överdriver jag lite, 
men det var nästan lättare att flytta helt från Stockholm nästan än till södra sidan […] jag tror är man 
van att bo på norra sidan så är det norra sidan som gäller (Susanne) 
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Denna känsla av att höra hemma norr om Stockholm tar även Katarina upp och berättar att 

det blev viktigt att komma hem och vara nära sin familj. ”… eftersom man är uppvuxen där 

så känns det ändå hemma även om jag trivdes söder om stan så, men det var ändå aldrig… 

rätt”. För Håkan som är uppvuxen söder om Stockholm är inte denna tillhörighetskänsla till 

Täby lika tydlig även om han säger sig trivas bra. Han förklarar att det naturliga egentligen 

hade varit att flytta till Tyresö där familjen bor men att de rotat sig i Täby nu och att det 

känns bra. Vid observationen uppmärksammades en gästs bild av att det finns en särskild 

samhörighet mellan kommunerna norr om stan. Detta bekräftades även av Katarina som 

menar att Danderyd och Täby hör ihop på ett särskilt sätt. Hon säger att ”Danderyd och Täby 

hör liksom ihop, men det är för att vi har bott så nära Danderyd, nästan vid gränsen när jag 

växte upp”. För en person som Anders som jobbar för kommunen är kommungränserna mer 

tydliga då det givetvis är Täby och ingen annan kommun som är i fokus för hans arbete. 

Däremot kan han tycka att ett ökat samarbete över kommungränserna vore befogat. Han säger 

att:  
 

Man kan ju verkligen tycka att är det någonstans som mellankommunalt samarbete verkligen är befogat 
så är det ju i en storstadsregion där kommungränserna kan ligga lite hipp som happ, det är ju, jag menar 
Danderyd ligger 200 meter åt det hållet […] och gränsen kan gå mellan två villaträdgårdar (Anders)  

 

5.4.2 Vi i norr och dom i söder 

Även om kommunerna skiljer sig åt tycks det för de boende finnas en gemensamhet i att vara 

bosatta norr om stan. När jag frågar de intervjuade om de känner sig mer trygga i Täby menar 

de att det också hör ihop med var man känner igen sig och känner sig hemma. Katarina 

beskriver det så att: 
 

Jaa men jag känner mig trygg i Täby för jag kan, är uppvuxen, jag kan alla områden och vet alla gator, 
inte riktigt alla men, det är klart att det händer saker där också men jag känner mig betydligt tryggare 
där än om, än om jag skulle vandra runt i, Hökarängen eller, Hagsätra, Tensta... som är kända för och 
vara lite, kanske jobbigare där (Katarina) 

 

När de boende förklarar att det är viktigt att bo nära familjen och att de känner sig mer 

hemma norr om stan ges en bild av att de norra delarna av Stockholm sätts i kontrast mot de 

södra. Att bo norr om stan kan på informanternas berättelser tolkas som ännu viktigare 

identitetsmässigt än vad tillhörigheten till Täby visade på. Tilly menar att ”kategorier har sin 

tyngdpunkt vid andra kategorier” (Tilly 2004, s. 75). Även om vi aldrig ingår i helt slutna 

grupper och dessutom innehar medlemskap i flera olika kategorier så förenklas vår bild 

genom att sätta andra kategorier i motsats (Tilly 2004, s. 79).  När det diskuterades trygghet 
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visade informanterna som Katarinas berättelse visar på en viss negativ inställning till 

områden belägna söder om Stockholm. Hökarängen och Hagsätra nämns som områden där 

det förmodligen är mer otryggt vilket kan tolkas så att de boende genom att sätta dessa 

otrygga söderförorter i kontrast dels stärker den egna identiteten men också framhäver 

fördelarna med det egna området. Susanne tror att det är lugnare i Täby även om hon inte kan 

jämföra med innerstaden eftersom hon aldrig bott där. Ändå tror hon att man kan känna sig 

mer utsatt i Stockholm om man är där på natten, men det är hon sällan. Den person som 

verkar känna sig mest trygg är Håkan som växt upp söder om Stockholm men även bott tjugo 

år inne i stan innan han flyttade till Täby. Han säger att ” nej ja, jag har känt mig trygg 

överallt höll jag på att säga, jag har inte, jag tycker inte att det är så otryggt i Stockholm 

heller…”. I Täby är det inga problem menar han även om det visserligen varit en del inbrott. 

Det är de andra informanterna också överens om, att Täby inte är helt fritt från inbrott eller 

andra problem. Vad det gäller inbrott i villor uppmärksammade jag även under min 

observation att det fanns uppsatta skyltar om grannsamverkan mot inbrott. Håkan berättade 

om detta, att grannar hjälps åt att hålla koll på hus när någon är bortrest genom att titta till 

huset och se till så att det inte ser helt obebott ut. Det har varit ett inbrott när några bildäck 

stals så grannsamverkan är enligt hans mening bra för att undvika sådant.  

          Här kan Tillys begrepp om möjlighetsansamling ge vissa intressanta perspektiv på hur 

informanterna beskriver Täby i jämförelse med andra områden. Här handlar det givetvis inte 

om en tydligt homogen och avgränsad grupp som skaffar sig monopol på ett område men det 

finns ändå vissa likheter i hur fördelarna ansamlas för att skapa en så bra situation och bild av 

Täby som möjligt. Invånarna är medvetna om att det finns inbrott även i Täby men det tycks 

inte vara ett särskilt stort problem i jämförelse med andra värre problemområden. Visst finns 

det bättre områden än Täby, Katarina nämner exempelvis att det förmodligen är lugnare i 

mindre städer men i kontrast till andra områden övertygar de boende sig själva om att Täby är 

ett bra område och att man lyckats bosätta sig i det efter alla förutsättningar bästa området. 

 

5.4.3 Områden byggda på prestige 

Av de amerikanska bostadsområdena som Blakely & Snyder studerat finns det också de som 

är uppbyggda på prestige. Dessa områden bygger på en ekonomisk likhet där invånarna 

främst vill uppnå en viss status med sitt boende. Exklusiva hus är inget att skämmas för utan 

snarare ett bevis på hårt arbete enligt de som intervjuats i Blakely & Snyders studie (Blakely 

& Snyder 1997, s. 74, 86). Par med dubbla karriärer som reser mycket lämnar de stora husen 

obevakade under längre perioder. För de som intervjuats i deras studie var det närhet till 



33 
 

flygplatsen och en vilja att skydda sin egendom som varit orsaker till att de valt att bo i det 

inhägnade prestigeområdet (Blakely & Snyder 1997, s. 76-79). Jämför vi dessa synpunkter 

med hur de intervjuade i Täby ser på sitt boende finns det vissa likheter även om de enligt 

min mening inte kan tolkas ha så stor innebörd. Att Täby ligger nära Arlanda är något som 

framhävs på kommunens hemsida men de boende höll knappast med om detta påstående då 

de menade att det endast är nära med bil och dessutom såg de det inte som någon viktig orsak 

till varför de valt att bosätta sig i kommunen. Täby är en välmående kommun med ett flertal 

fina villor och Katarina tror att det kan vara förklaringen till att det finns en del inbrott då fina 

hus manifesterar resurser som lockar inbrottstjuvar till sig. Hon säger att: ”… dom vet om att 

det här är rika områden, eller folk har kanske mera, man kanske inte åker ut till Farsta”. 

Bilden av Täby som finare kommun finns men det är även skillnader mellan olika områden 

inom kommunen. Här är det mycket upp till planerare hur framtiden kommer att utveckla sig 

och som planarkitekten Anders berättade så jobbar de för att bygga flerbostadshus och 

försöka få in fler yngre invånare. Även om det är ont om hyresrätter så utgör blandningen av 

villor och flerbostadshus en mångfald som skiljer sig från de prestigeområden Blakely & 

Snyder diskuterar.  

 

5.5 Täby i förändring  
 
Just i Täby så händer det ju ganska mycket för tillfället, det finns ganska stora ambitioner om att man 
ska utveckla den här regionala kärnan som den kallas då… och göra någonting mer stadsliknande av 
den, med högre exploatering, fler bostäder och fler verksamheter och arbetsplatser och så (Anders) 

 

Det berättar Anders när jag frågade vad som händer i kommunen just nu. Det är enligt honom 

framför allt två visioner man jobbar med på kommunen och det är att antalet invånare ska öka 

och bostäder ska byggas och sedan att det ska bli fler arbetsplatser i kommunen. De här 

förändringarna ser de boende omkring sig och uppvisar en viss oro inför vad som är på gång i 

kommunen. Närheten till natur är en sak de boende är oroliga för att förlora när det byggs så 

mycket i deras omgivningar. Katarina menar att Täby har förändrats och att den takt som 

kommuner växer med leder till negativa följder med för mycket trafik och färre grönområden. 

Hon säger att:  
 
… alla har två bilar idag, det blir liksom för mycket, alla dom här stora fina ytorna försvinner vilket jag 
tycker är synd, det är mycket de ska förstöra nu […] Täby var ju landet en gång i tiden, det var ju 
verkligen att komma till landet, 40- 50-talet liksom men det har blivit stort (Katarina) 

 

Anders berättar också att det länge funnits en bild av att Täby har vuxit klart, att det inte får 

plats mer och det resonemanget finns också till viss del hos de boende. Susanne uttrycker sig 
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så att ”det kommer nog bli väldigt förändrat, jag tror mycket av den här närheten till natur, 

det man är lite rädd för det är att det kommer byggas bort för mycket friluftsområden och att 

det kommer kännas för trångt”. Eftersom hela Stockholmsregionen växer så måste dock 

kommunerna ta sitt ansvar menar Anders och han säger att ”… man måste ju ändå se det som 

nåt slags regionalt ansvar att det är alla kranskommuners delansvar att faktiskt ordna med 

bostadsförsörjning för alla dom som vill flytta till Stockholmsregionen…”. Sennett beskriver 

hur det kan uppstå en problematik i planerares vilja att skapa ordning och reda i staden och 

att myten om staden som en helhetsfungerande enhet inte kan existera i verkligheten. Då 

framtiden är oförutsägbar kan planerares gissningar bli till projicerade behov för invånarna 

(Sennett 2008, s. 91-95). Denna problematik är något som Anders tycks vara medveten om. 

Han menar att det bästa är att lita på erfarenheter och försöka lära av andras misstag men 

samtidigt har planerare enligt hans mening även en pedagogisk uppgift i att förklara att 

förändringar inte nödvändigtvis är av negativ karaktär. Här ligger kanske till viss del den 

svåraste uppgiften då boende reagerar olika starkt på en förändring beroende på i hur pass 

stor utsträckning den påverkar dem själva. Anders berättar att invånares reaktioner inte alltid 

står i proportion till storleken på det som ska planeras. Ett stort projekt i Arninge där 

jungfrulig mark tas i anspråk har i princip inte fått några synpunkter men så fort något 

planeras i närheten av ett befintligt bostadsområde blir det genast protester.  
 

Där pratar man ju om den här NIMBY-mentaliteten som du säkert är lite insatt i, att man, ja en slags 
ryggmärgsreflex att kom inte och förändra i princip, och det hänger väl också lite grann ihop med det 
rent ekonomiska värdet på ens eget boende, villaägare blir ju livrädda om man planerar nån typ av 
flerbostadshus i närheten (Anders) 
 

Anders uttalande kan tolkas som tecken på hur bostadsområden både får en mer 

identitetsmässig betydelse och hur dikotomier till andra områden intensifieras. Davis (1998) 

beskrev hur NIMBY begreppet (not in my backyard) skildrar invånares protester mot 

förändringar i närområdet och det är intressant att planarkitekten i Täby kommun uppfattar en 

liknande situation. Invånarna i Täby har valt att bosätta sig i kommunen av olika anledningar 

och motsätter sig det som kan tänkas hota deras välbekanta och trygga omgivningar.  

 
5.5.1 Varken småstad eller storstad 

På frågan om ifall de intervjuade anser Täby vara mer som en småstad eller storstad är svaret 

att det är som en förort. Det är nära till naturen men samtidigt bara en halvtimme till 

huvudstadens pulserande stadsliv. De intervjuade har förståelse för att kommunen växer men 

endast en av informanterna tror att Täby kommer växa ihop med Stockholm. Katarina tror att 

kommunen ligger för långt bort och att det är för mycket naturliga hinder som skogar och 
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vatten emellan för att den ska kunna växa ihop med Stockholm. Hon säger att ”det tror jag 

inte på för du har hela Brunnsviken som ligger först och Stocksund och sen kommer 

Danderyd och sen kommer Täby”. Håkan ser också förändringarna omkring sig men har ändå 

förståelse för utvecklingen. Han säger att: 
 
Det märks verkligen att det växer, men vad sjutton, det är väl meningen höll jag på att säga, det måste ju 
växa om det ska, om folk ska ha någonstans att bo, alla vill ju bo i närheten av Stockholm så att.. det 
blir ju så, vill man bo ännu mer på landet får man flytta längre ut (Håkan) 

 

Här finns en tendens hos de intervjuade i att de oroas över att det sätt de valt att leva på 

kanske kan förändras i framtiden. Om Täby blir mer stadsliknande med lika mycket trafik 

som i innerstaden så tappar man lite meningen med att bo utanför. Susanne uttrycker detta så 

att ”för så förlorar man ju lite vitsen, att bo så, då kan man ju lika gärna bo i stan”. Katarina 

uttrycker sig så att:  
 

Det blir så trångt, jag gillar inte när de är trångt, jag tycker inte om det och sen när alla flyttar in då har 
alla två bilar, alltså när jag växte upp i Täby då liksom fanns det, det fanns ju bilar men om man jämför 
med idag, det är ju värsta… alltså du ska se Täby det är som mitt inne i Stockholm på mornarna och 
sena eftermiddagar när folk ska hem (Katarina)  

 

De boendes oro över de förändringar de ser omkring sig kan tolkas som en följd av ett 

upplevt hot mot den uppbyggda tryggheten och identiteten och här ser jag återigen hur det 

finns en sort strävan efter att ansamla de bästa möjligheterna vilket också hör ihop med den 

kalkylerande inställningen. Man vet vad man har men inte vad man får brukar det heta och 

för de boende i Täby har fördelar ställts mot nackdelar i en ekvation där Täby tycks vara den 

korrekta lösningen.  

 

5.5.2 Områden uppbyggda av säkerhetsskäl 

Den tredje typen av bostadsområden som Blakely och Snyder diskuterar är de som är 

inhägnade på grund av bristande säkerhet för de boende. En viktig skillnad är att grindarna i 

dessa områden rest på initiativ av de boende själva på grund av rädsla för brott eller ökad 

trafik (Blakely & Snyder 1997, s. 99-101). Det kan också handla om avspärrade gator och 

återvändsgränder som förhindrar att obehöriga tar sig in till människors privata områden och 

gator (Blakely & Snyder 1997, s. 115). Under observationen uppmärksammades en del 

skyltar som visade på avspärrade gator och återvändsgränder och även om det inte tycks vara 

rädslan för brott som i första hand ligger bakom sådana avspärrningar så har de intervjuade 

uppvisat en oro för den ökande trafiken. Enligt Sennetts (2008) teori blir gemenskaper mer 

slutna i tider av förändringar och ramar skapas som blir så strikta att medlemmarna förslavas 
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under dem. I de amerikanska säkerhetsområdena manifesterar grindar de hinder som sätts upp 

mot den hotande omgivningen men i Täby handlar det inte om grindar att fängslas inom. De 

intervjuade beklagar sig över den ökade trängseln och även om de har förståelse för denna 

utveckling tycks de varken vilja ändra sitt beteende och åka mer kommunalt eller flytta. Det 

skriver också Blakely & Snyder att man oftast inte vill ge upp sitt territorium utan hellre 

säkra det (Blakely & Snyder 1997, s. 121). De boende vill behålla sitt område som det var 

och vill inte att det sätt de valt att leva på ska ändras på grund av yttre omständligheter. 

Sennett skriver att ”The ideal is that nothing be out of control” (Sennett 2008, s. 94) och 

denna inställning kan både de boendes och planarkitektens uttalanden ses tyda på. Ingen vet 

hur framtiden kommer att utveckla sig och oavsett om både planerare och boende gör allt de 

kan för att undvika oönskade händelser så kan ingen helt värja sig mot den utveckling och de 

medföljande konsekvenser som är att vänta. Täby är både närhet till natur och närhet till 

Stockholm och så vill de boende ha det i framtiden också. Håkan avslutar sitt resonemang om 

detta ämne just så att ”… men det här känns som lagom, mitt emellan på nåt vis”.  

 

6. Sammanfattande diskussion  
I en tid där allt fler människor bosätter sig i städer har syftet med denna studie varit att 

undersöka människors gränsdragningar i det urbana och framför allt vilka gränsteknologier 

som omgärdar det egna bostadsområdet. Det fall som har studerats är Täby kommun norr om 

Stockholm och frågeställningarna som styrt undersökningen är: Hur avgränsat respektive 

sammanfogat är Täby från övriga Stockholm, både rent geografiskt men också hur invånarna 

upplever det? Finns det gränsteknologier som omgärdar kommunen och hur ser de i sådana 

fall ut?  

          Intervjuerna och den genomförda observationen har gett resultat som både visar på 

distans och närhet till Stockholm. De flesta av invånarna som bor i Täby har sitt arbete inne i 

Stockholm vilket ställer krav på fungerande kommunikationer. Roslagsbanan har visat sig 

vara något av en ryggrad i kollektivtrafiken men både de boende och planarkitekten som 

intervjuats delar inställningen att innehavandet av bil är mer eller mindre nödvändigt för att få 

vardagen att fungera. Detta kan konstateras vara en avgränsande faktor på så sätt att långt 

ifrån alla har råd med en bil. Samtidigt visar bilåkandet också på en önskad närhet till 

Stockholm då de boende i kommunen inte vill begränsa sig till Roslagsbanans tidtabell. Att 

kommunen främst består av villor och bostadsrätter har också kunnat påvisas som en 

uteslutningsfaktor för dem som inte har råd med någon av dessa upplåtelseformer. 

Hyreslägenheter byggs lite pliktskyldigt i kommunen men det är inget man hittills har satsat 
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på. Mångfalden villor kan således verka uteslutande gentemot vissa grupper men samtidigt 

har det visat sig fungera som en enande faktor för andra. Resultatet har visat att det finns en 

bild av den typiska Täbybon vilket kunde tolkas som ett sätt att upprätthålla en gemenskap. 

Ingen av de intervjuade kände sig passa in helt i definitionen av Täbybon men ändå 

överensstämde deras illustrationer av hur en invånare i kommunen vanligtvis är, en gift 

person med barn som är bosatt i villa, har två bilar och är engagerad i föreningslivet. Här har 

Sennetts (2008) teorier om hur en grupp bildar en enhetlig identitet gentemot hotande yttre 

faktorer lett fram till den slutsatsen att invånarna trots inbördes skillnader gärna sluter sig till 

en gemenskap byggd på vilja snarare än faktiska erfarenheter. De starkaste sociala banden har 

dock visat sig vara de till familjen då samtliga informanter beskriver att det är viktigt för dem 

att bo nära släkten. Detta blir också en form av avgränsning då flyttmönster som styrs av 

familjeband reproducerar tidigare sociala grupperingar. Tillys (2004) begrepp om hur 

kategorier ställs i kontrast till andra kunde påvisas när de intervjuade pratade om den norra 

delen av staden som hemma medan de södra delarna av Stockholmsregionen beskrevs med 

fördomar. På så sätt kan det konstateras att så länge den kategoriella uppdelningen återstår 

kan den också efterliknas och reproduceras i kommande generationer på grund av att 

människor söker sig tillbaka till sina rötter och sina uppväxtmiljöer. Precis som det finns 

bilder av den typiske Täbybon finns det bilder av hur andra områden är och dessa fördomar 

bidrar till att de kategoriella ojämlikheterna upprätthålls.  

          Ett vidare syfte med studien har även varit att undersöka huruvida de 

utvecklingstendenser som går att finna i USA kan väntas här i Sverige. Blakely och Snyder 

(1997) beskriver hur amerikanska bostadsområden inhägnas till följd av livsstil, prestige och 

säkerhet. Vad gäller Täby har vissa saker uppmärksammats som liknade de amerikanska 

områdena även om de senare nämnda är mer extrema i sina manifestationer. I Täby finns en 

viss likhet mellan invånarna uppbyggt på det gemensamma intresset i natur och friluftsliv och 

invånarna träffas även i samband med sådana aktiviteter. Detta påminner till viss del om de 

amerikanska livsstilsområdena men många andra orsaker till att de boende valt just Täby 

visar att det inte enbart rör sig om ett sådant aktivitetsinriktat boende. Förutom vid aktiviteter 

som golf och modellflyg är det främst i Stockholm man träffar vänner och tar del av 

evenemang. En viss prestige kan återspeglas i de fina villaområdena där många hus både har 

dubbla bilar och båt parkerade utanför. Dock har det visat sig finnas olikheter inom 

kommunen vilken ger en mer heterogen sammansättning än vad Blakely och Snyder 

beskriver som typiskt för prestigeområden. De intervjuade har även visat sig mer trygga i 

Täby av den orsaken att de känner sig hemma där och är bekanta med omgivningarna och 
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även om de beskriver andra områden som mer problematiska så visar de ingen tendens i att 

vilja resa stängsel för att skydda mot hotande brottslighet eller andra faror likt hur det går till 

när säkerhetsområden uppstår enligt Blakely och Snyders undersökning.  

          Det har länge funnits en uppfattning om att Täby kommun har växt färdigt och detta 

tog sig uttryck i den folkomröstning angående utbyggnad av tunnelbana som genomfördes 

där invånarna röstade nej till förslaget. Även om det har kunnat konstateras att det finns en 

viss oro hos de intervjuade angående framtiden och den växande Stockholmsregionen så är 

de också medvetna om att det är en ofrånkomlig konsekvens. Alla vill bo nära Stockholm och 

då måste regionen växa och fler bostäder byggas. Detta arbete har även kunnat visa på att de 

intervjuade Täbyborna kalkylerar sina möjligheter noggrant för att få ut det bästa av vad 

Stockholmsregionen har att erbjuda. Täby är beläget mellan Stockholm och naturen och även 

om innerstaden kan verka lockande är de intervjuade överens om att de gjort rätt val. Täby är 

lagom helt enkelt.  

          Avslutningsvis så har denna undersökning kunnat visa på att var människor bosätter sig 

handlar om mer än bara personliga preferenser. Både fysiska och sociala gränsdragningar styr 

valet av bostad vilket är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar problem som segregation 

och polariserade stadsbilder. Även om vi inte fysiskt inhägnar våra områden i Sverige så kan 

till synes enkla val fungera som upprätthållare av sociala grupperingar. Vilken utveckling 

som är att vänta återstår att se men ur en sociologisk synvinkel är det viktigt att ständigt 

utforska de sociala relationernas betydelse och ha förståelse för att ojämlika relationer kan 

manifesteras på olika sätt och ta sig en rad mer eller mindre påtagliga uttryck.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide inför intervju med planarkitekt i Täby kommun  
 
Historiskt perspektiv 
Vad har hänt i kommunen och hur speglar det dagens situation? 
Vad har byggts tidigare? Var? Och vad fanns det för framtidsvision om Täby då? 
 
Fysiskt 
Hur bor man? 
Hur ser den rumsliga utformningen ut i kommunen?  
Upplåtelseformer, är det en viss typ av boendeformer som dominerar kommunen? Hur ser 
spridningen av olika upplåtelseformer ut? 
Priser på bostäder 
 
Miljömässigt 
Hur ser stadsmiljön ut? Planerat så att människor spontant stöter på varandra? 
Vilken storlek på bostäder/hus är vanligast? Vanligare i vissa delar av kommunen? 
Kontinuitet i boendet 
Vad behövs mest, hur planerar man? 
 
Händelsemässigt 
Finns det gott om arbetsplatser eller pendlar många? 
Planeras det för fler/färre arbetsplatser? 
Hur är det med centrum och affärer? 
Kulturevenemang? Fritid? 
Skolor 
 
Distans 
Täby - Stockholm  
Närhet eller distans 
Kommunens läge – närhet till natur, Stockholm, Arlanda 
Identitet – lägger man extra stor vikt vid något för att skapa en identitet? 
 
Framtiden 
Växer Täby och hur planerar man i så fall för det?  
Frågan om tunnelbana – nytt resecentrum 
Försöker folk påverka och hur ser planerare på det? Positivt med synpunkter eller går arbetet 
långsammare? 
Hur kan man bäst bedöma framtidens utveckling och planera för det?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide inför intervju med boende i Täby kommun 
 
Hur länge har du bott i Täby?  
Var har du bott tidigare?  
Varför flyttade du till Täby?  
Ser du annorlunda på Täby då och nu? 
 
Känner du många andra som bor i området? 
Bor de i liknande hustyper som dig?  
Familjer, ensamstående, ungdomar, äldre? 
Bor de flesta som flyttar hit kvar en längre tid? 
 
Hur skulle du beskriva ditt bostadsområde? Hur är det här området i förhållande till andra 
delar av Täby?  
 
Träffar man på andra som bor i området?  
I så fall var och hur?  
Finns föreningar och grannsamverkan i olika frågor? 
 
Arbetar de flesta i Täby eller pendlar de till Stockholm? 
Hur ser du på det? Krångligt/smidigt?  
Åker du Roslagsbanan eller tar bilen?  
Hur tar man sig mellan områden inom Täby? Bra kollektivtrafik? 
Vad finns att göra i Täby? Behöver man åka in till stan för aktiviteter? 
Kulturevenemang och annat..  
 
Hur ser du på Täby i förhållande till Stockholm? 
Viktigt att ha nära in till Stockholms city?  
Är känslan att bo i Täby eller strax utanför Stockholm? 
Hur avgränsad anser du Täby kommun är från Stockholm? 
Natur – Stockholm – Arlanda vad är viktigast? 
Kan du tänka dig flytta och i så fall vart? 
 
Frågan om att det röstats nej till tunnelbana. Hur ser du på det?  
Bra beslut eller vore det bra med fler kommunikationsvägar?  
Kommunen växer, är det positivt eller negativt?  
Känner du att det går att påverka kommunens framtid?  
 
Småstad eller storstadskänsla i Täby?  
Vad är för och nackdelarna med att bo i Täby och inte i Stockholm? 
Finns en känsla av granngemenskap? Hur märks det i så fall? 
Tryggare att bo i Täby? I så fall på vilket sätt? 
 
I framtiden - tror du att Täby kommer bli mer avskild som kommun eller mer sammanlänkad 
med övriga Stockholm?  
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Bilaga 3 - Punkter att iaktta inför observation  
 
På Roslagsbanan 
Hur lång tid tar det att åka? 
Hur många åker och i vilken riktning? (om min observation är på morgonen kommer jag åka i 
motsatt riktning i jämförelse med de flesta andra?   
Vilka åker?  
Var går de flesta av? 
 
I områdena 
Täby kyrkby, Näsby park, Hägernäs 
 
Fysiskt  
Byggnader och upplåtelseformer – vilka kan med tanke på den fysiska utformningen tänkas 
bo i området (Svårt att urskilja hyres- bostadsrätter genom observation men flerbostadshus 
eller småhus kan iakttas) 
Avgränsningar i form av enkelriktade gator, vägbommar, hastighetsdämpande trafikskyltar 
eller vägbulor 
 
Miljö 
Avgränsade bostäder eller grönområden och mötesplatser 
Skog som skiljer åt?  
 
Händelsemässigt 
Verkar det finnas dagis, skolor, arbetsplatser 
Vad finns att göra? 
Arbetsplatser, affärer 
 


