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Sammanfattning 

Förevarande studie tar sin utgångspunkt i ett Stockholm satt i förändring. Som allt mer inbäddat i en global 
och post-industriell ordning skapas nya konfigurationer i gruppers sociala och kulturella mönster – i studien 
begreppsliggjort och analyserat genom livsstilar - och hur dessa sammanbinds med specifika platser. Särskilt 
intressant är det att få insikt i hur de i Stockholms socioekonomiskt svaga ytterstadsområden upplever, 
deltar i och tillägnar sig innerstaden, som en plats där processer av gentrifikation och stegrande 
kulturkonsumtion gradvis omförhandlar villkoren för vad ett besök kan och bör bestå i. För studiens 
räkning har en rad livsvärldsintervjuer skett med unga vuxna boende eller med härkomst i 
miljonprogramsområdena i Järva (Kista, Akalla, Rinkeby, Tensta och Rissne) i västra Stockholm, där deras 
berättelser ger uttryck för deras unika förhållanden till kvaliteterna i stadens socialt skiktade rum. Redan 
under ungdomsåren kommer innerstaden att representera något sublimt i en stadsmiljö diametralt 
annorlunda Järva, och genom betingelserna av den blå tunnelbanelinjen beskriver flera informanter hur ett 
utforskande tog vid av den nyupptäckta platsen. I vuxen ålder tonar innerstaden till stora delar upp som 
tydligt kopplat till selektiva nyttjanden i form av konsumtionen av varor och nöjen – där i synnerhet krog- 
och klubbscenen visar sig vara föremål för besök - men inbjuder för merparten av informanterna sällan till 
ett mer villkorslöst, icke-konsumerande fördröjande i de offentliga rummens gator, torg och parker.  I själva 
erfarenheten av Stockholm är dikotomin förort - innerstad tydlig och genererar en diskursiv schematik mina 
informanter på olika sätt förhåller sig till.  
 
Nyckelord: Stockholms innerstad, Järva, livsstil, konsumtionskultur, social skiktning.  

Abstract 

The fallowing thesis has its outset in a Stockholm undergoing changes. As ever more imbedded in a global 
and post-industrial order, new configurations of social and cultural patterns have arisen within the different 
groups of the city, relating to specific environments in meaningful ways. Especially interesting is gaining 
insight in how people in suburban areas with a weak socio-economical structure experience, participate and 
appropriate the inner city of Stockholm, where processes of gentrification and enhanced consumption of 
culture gradually negotiate the premises of a visit. In account of the thesis a series of in-depth interviews has 
been made with young adults living in or originating from the suburbs of Järva (Kista, Husby, Akalla, 
Rinkeby, Tensta and Rissne) in western Stockholm, letting their experiences enlighten their unique 
relationships with the qualities of the cities stratified places. Already in their youth the inner city is 
representing something sublime, as a cityscape diametrically different from Järva, and on the premises of the 
blue metro line several informants describe how an exploration of the place began.  In adulthood, the inner 
city, as it shows, is foremost connected to a selective use in the consumption of commodities and pleasure, 
for most of my informants rarely inviting an unconditional and non-consuming approach to the public 
spaces of the streets, squares and parks. In the very experience of Stockholm the dichotomy suburb – inner 
city is apparent, generating a discursive schematics my informants relates to in different ways.  
 
Key words: Stockholm inner city, Järva, lifestyle, consumer culture, social stratification.   



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Stockholm har en tydlig strävan av att vara en tillväxtstad, med en bejakande inställning till att människor, 
företag och kapital söker sig dit. I det ledet har just innerstaden kommit att få en särskild attraktionskraft, 
som en plats där en växande medelklass gärna bosätter sig och praktiserar aktiva, konsumtionsinriktade 
livsstilar. Denna tendens kommer i sin tur att omförhandla de kvalitativa och symboliska värden som 
anknyts till innerstadens som plats, när stadslandskapet förändras i samklang med en efterfrågan på kultur, 
nöje och varor. Men i kölvattnet av anspråken av urbana, högprofilerade livsstilar hos vissa sociala grupper 
dyker också frågor upp om hur andra, socioekonomiskt svagare grupper, i synnerhet i ytterstaden, kan ta del 
av och tillägna sig den innerstad som bör verka som integrerande mötesplats för hela regionen. Jag har 
därför gjort en rad kvalitativa intervjuer med unga vuxna boende eller med härkomst i 
miljonprogramsområdena i Järva (Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta och Rissne) i västra Stockholm, för 
att ta del av deras berättelser om hur de upplever och deltar i innerstaden. I studiens kvalitativa natur 
återspeglas varje informants unika erfarenhet och förhållande till innerstaden. Under ungdomsåren upptäcks 
innerstaden som något spännande och helt annorlunda Järva, och utforskades med hjälp av 
kommunikationerna hos den blåa tunnelbanelinjen. I vuxen ålder kommer innerstaden att till stor 
utsträckning utgöra föremål för temporära vistelser med specifika ändamål knutna till platsens kommersiella 
utbud. Att mer villkorslöst uppehålla sig vid innerstadens gator, parker och torg utan att spendera pengar, 
visar sig till stora delar upplevas som problematiskt. Innerstaden upplevs som en plats för välbetalda och 
högutbildade, och med utgångspunkt i informanternas sociala och etniska bakgrund består just selektiviteten 
i orienteringen mot de platser de upplever att de kan passa in. I själva erfarenheten av Stockholm är 
uppdelningen mellan förort – innerstad och visar tydligt på två separata typer av stadsmiljöer. 
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1. Inledning och problemformulering 

Det finns tydliga indikationer på att många – inte minst unga vuxna – önskar bo i Stockholm i ett led 

förverkliga sig själva som individer, där den urbana dynamik och konsumtionskultur som följer en storstad 

harmoniserar med konstruerandet av en livsstil.1 Möjligheterna till det vi kan se som en aktiv livsstil med 

kosmopolitiska förtecken ställer dock frågor kring villkoren för dess anspråk hos olika individer och grupper 

i stadens skiktade rum. Jag menar att tillgången till det ”kosmopolitiska”, som ett uttryck för det globala i 

det urbana, i hög grad inbegriper tillgången till Stockholms innerstad (i vissa sammanhang kallad stenstaden), 

det vill säga det område som i huvudsak utgörs av Vasastaden, Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, 

Gamla Staden och Södermalm. Här är kvaliteterna för urban, kulturell konsumtion tydliga och de öppna 

platserna för avsiktliga och oavsiktliga möten många, emedan den arkitektoniska inramningen förseglar 

kroppar med historiens vindslag. De boende i Stockholms innerstad är ofta högutbildade och kapitalstarka - 

de betalar dyrt för närheten till dessa profilstarka miljöer där deras konsumtionsmönster bejakas.2 Frågor om 

både tillgången till och tillägnandet av ska förstås mot bakgrund av storstadens mytologisering och diskussioner 

om staden som inte bara något faktiskt materiellt utan även - och allt mer - något abstrakt. Postmoderna 

teoretiker talar om den imaginära staden, om dess tecken och symbolik och om staden som navet i 

postindustriella strukturer.3 Mot den typen av resonemang bör ställas att den byggda miljön är betydelsefull 

för människor på olika sätt genom dess tillägnelse och inbegriper olika typer av rumslig praxis. I det 

sammanhanget är det viktigt att förstå och belysa de upplevda sociala gränserna i Stockholm, vilka en del 

menar har blivit allt mer påtagliga i ett fragmenterat stadslandskap.4 

 

Stockholm identifieras som en i svenska sammanhang unik region, den enda utpräglat globala 

storstadsregionen där de ekonomiska strukturerna många gånger kan ha mindre likheter med andra svenska 

städer än vad de har med europeiska storstadsregioner.5 Betydelsen av Stockholm som plats är under 

omförhandling. Därmed är det på basis av särskilda förutsättningar man talar om att regionen som helhet 

ska vara ”socialt väl integrerad”6 och att ”kulturen verkar gränsöverskridande mellan stadsdelar, 

befolkningsgrupper, generationer”.7 Den här typen av politisk vilja och retorik finner vi även direkt hos 

Kultur- och fastighetsborgarrådet i Stockholm stad, Madeleine Sjöstedt, som på sin officiella blogg 

påminner oss om att Stockholms rika kulturliv är delar i storstadens kulturella infrastruktur och dynamik 

vilken får människor att känna sig hemmastadda tillsammans i ett växande Stockholm. I samband med 

                                                 
1 Regionplane- och trafikkontoret 1: 2008, Kultur i regional utvecklingsplanering, s. 38 
2 Regionplane- och trafikkontoret 10: 2008, Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholmsregionen – ett regionalt utvecklingsperspektiv s. 7 
ff. 
3 Se bland annat Baudrillard (1990), Zukin (1995) och Castells (1996) 
4 Elisabeth Lilja (2011), Den segregerade staden, s. 35 ff. 
5 Regionplane- och trafikkontoret 10: 2008, s. 96 
6 Regionplane- och trafikkontoret 14: 2008, Socialt kapital i regional utvecklingsplanering, s. 17 
7 Stockholm stads kulturvision (30/5-2012), Dnr: 328-1850/2011, s. 9 
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antagandet av Stockholms Stads Kulturvision 2030 i maj 2012, skriver hon att det är ”i möte med andra 

människor vi lär oss förstå varandra och världen” och att ”Stockholm ska vara en stad där kulturella 

upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter”.8 Även hos regeringen finns 

det i folkhälsomål särskild betoning på att social och kulturell delaktighet ska stärkas mellan individer, och 

att ”kulturen” skall göras tillgänglig för så många som möjligt.9 

 

Det finns således en önskan om ett integrerat Stockholm och förhoppningar om att kulturfrågor, brett 

definierat (även inkluderat nöjes- och upplevelsesektorn), genererar sammanhangen i vilka människor möts 

och de värden som förmedlas i dessa.10 En problematik riskerar däremot uppkomma i att den stora 

densiteten kultur och nöje tydligt är knuten till innerstaden.11 Det är mot den bakgrunden jag vill ta del av 

berättelser från unga vuxna boende i mer perifera förortsområden. Jag vill få insikt i hur de med härkomst i 

miljonprogramsområden i Järva (Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Rissne - när jag hädanefter 

använder Järva refererar jag till dessa) förhåller sig till Stockholms innerstad - hur de tar del av den idag och 

tidigare, under ungdomen. Är det en naturlig arena för vistelse och möten dit de gärna och, på sina egna 

villkor, rör sig? Inbegrips Stockholms innerstad i någon form av abstraktion om tillägnelse, livsstil och 

framtid, något de i hög grad önskar vara en del av och ta i besittning? Jag önskar alltså ställa de här frågorna 

i sammanhanget av Stockholm som en stad med ett allt mer polariserat segregationsmönster, där 

gentrifieringsprocesser i de centrala delarna skapat tydligare sociala spänningar gentemot delar av 

ytterstaden. Särskild fokus kommer riktas mot urban kultur och de centralt belägna stadsrummen som allt 

mer knutna till konsumtionspraktiker. Som vi ska se har kultur12 blivit en nyckelfaktor i stadsutveckling, i 

hur allmänna utrymmen är tänkta att användas och det offentliga livet gestaltas, och i hur tecken på 

inklusion och exklusion formeras utifrån särskilda livsstilsgruppers kolonisering av rummen i och kring 

stadskärnor. 

 

Politiska visioner och stadsplanerares regionala utvecklingsplaner riskerar eka tomma inför faktum om att 

tillägnandet av och deltagandet i staden och dess kultur fortsättningsvis sker på helt olika villkor. Om 

Stockholms innerstad är den naturliga, integrerande mötesplatsen i hela regionen är det problematiskt om en 

känsla av alienation infinner sig till själva den (konsumtions)kultur och stadsmiljö som är sinnebilden för 

innerstaden. Min avsikt i förestående text är att fördjupa mig i denna eventuella problematik utifrån de 

                                                 
8 Madeleine Sjöstedst Blogg, http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/06/12/kulturvision-2030-antagen/ (02/27-13) 
9 Regionplane- och trafikkontoret 1: 2008, s. 24 
10 Regionplane- och trafikkontoret 14: 2008, s. 18 
11 Regionplane- och trafikkontoret 10: 2008, s. 94 
12 Den konsumerbara kultur jag i den här studien anknyter till innerstaden tar vidare anspråk än enbart ”de sköna konsterna” i 
exempelvis konst, teater och musik. För att bejaka den urbana livsstilskonsumtionens mönster i innerstaden kan vi se större delen 
av upplevelse- och nöjessektorn – inte minst den nattliga ekonomin – som platsanknutna attribut, liksom mer högprofilerad 
shopping. Detta utbud svarar på så sätt upp mot den livsstilskonsumtion vilken är delar i en urban kultur, som i individers och 
gruppers återkommande praktiker i specifika miljöer.  

http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/06/12/kulturvision-2030-antagen/
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meningsmönster som reproduceras särskilt just där, upplevda och tolkade av unga vuxna med härkomst i en 

social, habituell miljö med helt andra förtecken. Jag har på bred front sett behov och önskemål om 

fördjupanden i sådana tematiker: Stadsbyggnadskontoret i Stockholm vill se en grundligare analys av den 

fysiska strukturens betydelse för meningsskapande och ett socialt och offentligt liv13, emedan exempelvis 

sociologen Mónica Montserrat Degen ser behov av ytterligare studier om hur en ökande estetiseringen av 

vardagslivet tar sig uttryck i specifika lokaliteter.14 Hur sätts stadens abstrakta värden i förändring? Sådana 

frågeställningar hör ihop när man riktar blickarna mot Stockholms urbana rum, under påminnelse om 

staden som en unik region i Sverige, inbäddad i en global ordning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande studie är att föra en tolkande diskussion baserad på de berättelser och utsagor mina 

informanter delger mig om deras upplevelser och föreställningar av - samt deltagande i, som ett generellt 

nyttjande - Stockholms innerstad. Samtidigt som innerstaden är i fokus måste vi även ta avstamp i 

Stockholmsregionens totala, sociala landskap där i synnerhet informanternas hemmahörande i Järva inte får 

negligeras när vi önskar förstå orienteringen mot innerstaden. Jag avser föra mina tolkande resonemang mot 

de teoretiska perspektiv som i huvudsak kan delas upp i tre fållor, delvis korresponderande med varandra på 

olika nivåer: (1.) förändringar i stadsmiljö och urban kultur komna ur staden – Stockholm – som allt mer 

inbegripet i en post-industriell och global ordning, (2.) upplevelsen av rum som både en handfast materialitet 

och en social produkt, och (3.) livsstil som ett ofrånkomligt begrepp i hur platser sammanbinds och livet 

navigeras i en högmodern, urban miljö. Studiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 

- Med vilka kvaliteter tonar innerstaden upp under ungdomsåren, som en plats diametralt annorlunda 

än informanternas habituella miljö i Järva? 

- Vilka är informanternas personliga upplevelser och erfarenheter av innerstaden idag, och hur formar 

de deras deltagande? 

- Vilka är de kvalitativa nyanserna och skillnaderna inom innerstaden? 

- Hur formas det urbana agentskapet av Järva som delar i en sociospatial ordning? 

- Och hur föreställs (därefter) Stockholm genom sitt diskursiva innehåll? 

                                                 
13 Stadsbyggnadskontoret (02-2004), Att leva i Stockholm, Arbetsrapport 2030:40, s. 21 
14 Mónica Montserrat Degen (2008), Sensing Cities : regenerating public life in Barcelona and Manchester, s. 28 
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1.2.1 Avgränsningar 

Ur två perspektiv önskar jag förtydliga studiens avgränsningar. För det första tar studien fokus på de 

historiska, kontextspecifika betingelser som finns i Stockholm; därmed ska studiens analys- och 

diskussionsavsnitt inte läsas som generella beskrivningar av hur upplevelser och deltagande formas i, 

exempelvis, västerländska miljonstäder. Mina teoretiska diskussioner och perspektiv på staden och urban 

kultur må vara allmänna till sin karaktär, men det är Stockholm informanternas kvalitativa erfarenheter är 

kopplade till och deras presenterade utsagor är på så sätt inte bara kompletterande kuriosa; istället är just där 

vi hittar den meningsfulla erfarenheten av världen som sådan. 

För det andra gör jag ingen skillnad på informanterna på basis av exempelvis kön, sexualitet, religion eller 

arbete. Som jag kommer tydliggöra och motivera för i studiens metodologiavsnitt har urvalskriterierna varit 

kopplade till dels geografisk belägenhet (Järva), och dels ålder. I den mån en utsaga relaterar till någon annan 

variabel eller intersektionell kategori kommer det inte systematiseras utan presenteras som delar i empirins 

kvalitativa mångfald. Informanternas mörka drag, kommen ur varierande etniska bakgrunder, blir 

exempelvis intressant i dess implikationer för vistelser i innerstaden, men avgränsades medvetet från att vara 

ett kriterium i urvalsprocessen. 
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2. Staden – en forskningsöversikt 

Staden och dess skådespel har alltid varit föremål för fascination hos olika betraktare. Konstnärer och 

författare har i sina bildliga och skriftliga uttryck försökt skildra stadens subtila och sublima drag och 

dimensioner. Sociologer och samhällsvetare har genom olika angreppssätt försökt synliggöra strukturer och 

livsvärdar i det urbana rummet. Jag avser i detta avsnitt ge en presentation av teoretiska infallsvinklar på 

staden och de som uppehåller sig i den. I blickfånget av dessa kommer jag senare angripa mitt empiriska 

material.   

2.1 Från Berlin 

De första ansatserna till en storstadssociologi finner vi hos Georg Simmel – och redan här kopplades 

livsstilar ihop med stadsmiljöer. År 1902 identifierar han i sin essä Storstäderna och det andliga livet en groende 

avtrubbning, eller blaserad attityd, hos människor i storstäder (eller i hans fall: Berlin) – i grunden en 

konsekvens av penningekonomins uttryck av alla kvalitativa skillnader i kvantitativa (det vill säga en 

nivellerande kraft som urholkar tingens kärna och egenart), men som tar sig starkast uttryck i storstäder. 

Storstädernas koncentration av människor och ting medför en psykologisk omständighet i människors 

andliga förhållningssätt till varandra, vilket kan kännetecknas som reservation. Även storstadens harmlösa 

förnimmelser, som växlar starkt och kontrastrikt, stimulerar och retar nerver hämningslöst skilda riktningar. 

Individen blir drogad på intryck. På dessa retningar uppstår en oförmåga att reagera lagom starkt. Det 

förvirrande överflödet och de subjektiva, flyktiga intrycken omdanas då till begripliga mönster: ett 

konstruerat förhållningssätt som distanserar subjektet från omvärlden. Genom ömsesidig reservation och 

likgiltighet, och genom den trängseln och närheten till kroppar som är nödvändigt för att göra det andliga 

avståndet åskådligt, uppkommer den andliga friheten (resultatet av distanseringen).15   

 

Storstaden är kosmopolitismens hemvist. Men i stadslivet har det också uppstått en kamp mellan 

människor, en kamp om specialisering och uttryck (vilket Simmel ställer i kontrast till den tidigare kampen 

mot naturen, om mat) - en övergripande differentiering människor emellan genom personliga variationer i 

stadspubliken. Människor tillgriper kvalitativ originalitet för att väcka uppmärksamhet inom den sociala 

gruppen när den kvantitativa ökningen av energi och betydelse maximeras. Storstadens speciella 

extravaganser tar form i nyckfullhet och förkonstling. Dessa formers essens ligger inte i deras innehåll, utan 

i deras simpla uttryck för originalitet och är för storstadsmänniskan ytterst en fråga om självrespekt och att 

ha en plats att fylla. Det Simmel vill slå fast är att den objektiva anden i den moderna kulturens utveckling 

betonas på den subjektiva andens bekostnad. Han relaterar det faktumet till en ökande arbetsdelning och 

                                                 
15 Georg Simmel (1981), Storstäderna och det andliga livet, s. 213 ff. 
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den allt ensidigare insats som krävs i arbetet, vilken driven till sin spets låter personligheten helt förtvina. I 

den objektiva kulturens överflöd är individen i sin totaltupplevelse reducerad till ett stoftkorn…  

 

[…] gentemot en väldig struktur av ting och makter som gradvis spelar alla framsteg, andliga fenomen och värden 

honom ur händerna och överför dessa från det subjektiva till det rent objektiva livets form.
16

  

 

Storstaden är skådeplatsen för denna kultur. Livet blir å enda sidan lätt i de impulser och instick från olika 

håll som inbjuder till intresse; å andra sidan trängs de i egentlig mening personliga nyanserna och unika 

egenskaperna undan av dessa opersonliga innehåll och företeelser. Individen måste överdriva sig själv för att 

nå ut. Storstäderna och det andliga livet landar i ett snarast paradoxalt tillstånd. Den frihet som kommer med 

storstaden i dess flyktiga och fragmentariska kontakter leder också till att människor reducerar sig själva till 

ömsesidiga kännetecken (dvs. den individuella oavhängighetens relation till den personliga särartens 

utveckling), och Simmel poängterar, avslutningsvis, att mot bakgrund av storstäders karaktäristika, som 

genererar förutsättningar och stimulans för dessa båda tendenser, ligger det också i deras funktion att ge 

dessa utrymmen och försöka förena dem.17  

2.2 … mot Chicago 

Storstäderna och det andliga livets fokusgrupp och geografiska fokusområden är nog, som urbanhistorikern 

Håkan Forsell noterar, knutet till det fashionabla västra Berlin och dess bohemiska prägel (Simmels egen 

livsmiljö). Den identitetsskapande konsumismen och personligheternas elaboreringar var knappast ett 

allmänt fenomen i Berlin vid förra seklets början. Den moderna, andliga friheten var – om man så vill 

uttrycka det – få förunnad. Samtidigt anser jag den illustration han ger av det suggestiva men nyckfulla och 

föränderliga storstadslivet vara applicerbart på stenstaden och dess imaginära dragningskraft och hur 

rummen uppehålls av utsmyckade kroppar. De kosmopolitiska tendenser Simmel såg i några avgränsade 

kvarter i Berlin i början av 1900-talet har fått en större spelplan i Stockholm år 2013.  För Simmel var det i 

de mellanmänskliga relationerna staden definieras, inte i de rumsliga förhållandena. Det moderna livet var 

knutet till staden på intet annat sätt än att det var där marknadsekonomin som starkast betingade nya typer 

av livsmönster.18 

 

I det avseendet är det intressant att ta steget vidare till det som idag har samlingsnamnet Chicagoskolan, som 

härrör ur en tämligen heterogen skara forskare med sikte på det urbana. I sammanhanget av Chicago som 

en växande stad ville man studera hur människor och miljöer reagerade på den moderniseringsprocess som 

                                                 
16 Ibid. s. 219 ff. 
17 Ibid. s. 220 ff. 
18 Håkan Forsell (2002), ”Introduktion till Georg Simmels sociologi: Moderna Metropoler som andliga livsrum”, i Axess, Nr. 4 
September 2002, 27 ff. 
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ägde rum i början av förra seklet, likt Simmel gjorde i sitt Berlin. Men Simmels sociala perspektiv 

omformulerades här till perspektiv på rummet, där staden ställdes i kontrast till gles- och landsbygd. Staden 

sågs som den mänskliga naturens avkomma, en levande organism som ständigt tar sig uttryck i nya sociala 

och kulturella former.19 Här fick de klassmönster som kunde iakttas i samhälle sin mest koncentrerade form, 

just som en effekt av fördelningen av människor i rummet. Den sociala skiktningen tog sig uttryck dels 

horisontellt, där olika stadsdelar fick olika karaktär beroende på formerna av habitus hos det sociala 

klientelet, och dels vertikalt, som i den hierarkiska ordningen inom ett specifikt område. Trots en vid första 

anblick kaotisk oordning uppenbarar sig en viss systematik i olika stadsdelars relation till varandra, genom 

fördelningen av livsstilar, livsformer, statusgrupper och på så vis även klasser i stadens sociala och 

geografiska rum. Eftersom staden utgör en fragmenterad helhet och förändringar i en del har 

orsakssamband med andra delar framkommer mönster av segregation ur det faktum att stadens olika delar 

alltid måste studeras i relation till varandra. Men i den alltjämt förändrade staden omformulerades dessa 

ständigt, och nya geografiska och sociala mönster tog sig uttryck. En högre grad av individualisering och 

mobilitet kunde uttydas i chicagosociologernas ”laboratorium”, och nya gemenskaper och sociala band kom 

att prägla det urbana livet.20  

 

Chicagoskolan, i bred mening med sin empiriskt makroinriktade forskning, kom i början av förra seklet att 

inleda en av sociologins guldåldrar, om än att vissa förhoppningar med forskningen nu i efterhand ses som 

lätt naiva (de om tilltagande demokratisering och dialog, exempelvis).21 En del kritik har även riktas mot 

bakgrund av att staden i stor utsträckning sågs som sluten och ej satt i förhållande till ickerumsliga relationer 

(maktstrukturer, exempelvis).22 De urbana skeenden som belystes i Chicagoskolans begreppsapparat är dock 

relevanta än idag i våra blickar mot svenska städer, i gamla strukturer och traditioners motstånd och 

omvandling i förhållande till nya impulser. Häri ligger teoretiska perspektiv för att förklara fenomen som 

gentrifiering, segregation, främlingskap m.m. För en fruktbar och relevant diskussion om Stockholm idag 

bör staden emellertid sättas i sammanhanget av en plats där gränsöverskridande processer verkar och 

producerar särskilda formationer i landskapet, en insikt som också fick fäste i den sociologiska 

urbandiskussionens senare decennier när blickarna kom att riktas mot en megastad 280 mil sydväst om 

Chicago. 

                                                 
19 Robert E. Park (1928), ”The City: Suggestions For The Investigations Of Human Behavior In The Urban Environment”, i The 
City, red. Robert E. Park m.fl., s. 1 
20 Thomas Johansson (2003a), ”Den frånvarande staden”, i Urbanitetens omvandling: kultur och identitet i den postindustriella staden, red. 
Thomas Johansson & Ove Sernhede, s. 14 - 19 
21 Lars-Erik Berg (2007), ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen”, i Moderna samhällsteorier: Traditioner, 
riktningar, teoretiker, red. Per Månsson, s. 166 ff. 
22 Susanne Urban (2002), ”Grannskap, idé och planering: En genomgång av svenska och internationella studier med anknytning 
till grannskapsplanering” (Forskningsrapport 2002:4), s. 13 
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2.3 … till L.A 

I Los Angeles kom det globalas relation till det lokala, och vice versa, att hamna under granskande ögon hos 

urbansociologer, arkitekter och kulturgeografer. Skärningspunkten mellan det globala och lokala tar sina 

mest koncentrerade uttryck i staden, med sin spretiga rikedom av människor med olika bakgrund. Gränser 

mellan olika ”kulturer” ses som mindre distinkta än tidigare, samtidigt som de under vissa omständigheter 

kan markeras tydligare i anspråk på rum och identitet. Parallellt är bilderna av staden under konstant 

projicering och mottagande genom mediekanaler, vilka formar människors uppfattning av och förhållande 

till staden. Just Los Angeles har i sin postmoderna framtoning fascinerat författare och intellektuella. Ur 

sand och öken, men genom marknadskrafter och globala investeringar, kom Los Angeles i sin 

senkapitalistiska kulturella logik att bli objekt för en mångfald både utopiska och dystopiska resonemang 

och skildringar. Los Angeles kom att betraktas som ett: 

 

 […] ett slags konglomerat av olika städer, ekonomier, kulturella krafter […]. Här fanns alla de tendenser till post-

fordism, flexibla organisationer, de-industrialisering och globalisering som kännetecknade den postmoderna  

staden. Man utforskade speciellt den kulturella och estetiska dimensionen av denna strukturreringsprocess.
23

 

 

Skiftet från Chicago till Los Angeles är i stort liktydigt med perspektivförskjutningen från den tidigares 

empiriska studier på det materiella och sociala till de senares fokus på estetik och den symboliska nivån. Det 

var en övergång från befolkandet av och praxis i det geografiska rummet till stadens successiva 

omvandlande till imaginär företeelse i bilder och metaforer.24  

 

Ofta har flanören fått stå som illustration av den postmodernt arketypiska stadsmänniskan, lite som en 

motsatsfigur till Chicagoskolans mosaik av lokalsamhällen. Efter Walter Benjamins skildringar av arkaderna 

på basis av Charles Boudelaires litterära beskrivningar av 1800-talets Paris, har han (figuren är modellerad 

efter en borgerlig man) figurerat som metafor i otaliga sammanhang. Han beskrivs, åtminstone initialt, som 

glattigt spatserande på boulevarder och gator i en drömvärd av kroppar, varor och ytor. Han är passiv i att 

han motståndslöst fyller sig med intryck – en dagdrivarfasad, men också aktiv i att han godtyckligt tillskriver 

synintrycken mening. Han vacklar mellan värdefullt vetande och offerskap, någon som klibbats fast i en 

eskalerande konsumtionskultur. Benjamin relaterar honom också till Simmels idéer om psykologiskt 

distansering. I Zygmunt Baumans moraliserande användning av flanören är han ambivalent och tvehågsen, 

tvungen att upprätthålla yta men sökande efter något annat. Det tär på honom. David Chaney skriver mer 

upprymt om flanörskapets estetiska lekfullhet, emedan Sharon Zukin relaterar flanörsupplevelsen till etnisk 

mångfald och klass. Dessa utgör olika ingångar på en prototyp som rönt och fortfarande röner stor 

                                                 
23 Thomas Johansson (2003a), s. 20 ff. 
24 Ibid. s. 29 ff. 
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uppmärksamhet, så till den grad att det börjats ironiseras om överexponering. Som tankegrepp finner jag 

dock denna korta presentation angelägen.25  

 

För att förstå det samtida Stockholm avser jag avslutningsvis försöka bejaka både den etnografiska känslan 

för urbana miljöer och den symboliska analysnivån, och alltid i sammanhanget av att lokala ordningar och 

uttryck bör sättas i förhållande till gränsöverskridande mönster. I den fortsatta stadsrelaterade 

teoridiskussionen kommer speglingar från Flanören, Chicago, Los Angeles och Simmels Berlin att visa sig. 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 En post-industriell logik 

Som jag noterade inledningsvis identifieras Stockholm som en global storstadsregion med ekonomiska 

strukturer liknande andra europeiska storstadsregioner. Även om en direkt likvärdering eller jämförelse av 

Stockholms ”globalitet” med jättestäder som Tokyo, New York City och London ter sig naiv är det ändå 

intressant att se till forskning om globala städers logik, likaså mot bakgrund av att huvudmålet i Stockholms 

utvecklingsplan är att bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”.26 För Stockholm är idag ett av fem 

storstadsområden i Europa där befolkningen ökar mest – sex gånger snabbare än i Paris; dubbelt så snabbt 

som i Köpenhamn. Prognoser gör gällande att Stockholm kan segla förbi London i toppen till 2030.27 

 

Det ska sägas att de resonemang jag här presenterar och diskuterar mestadels tar fokus på de följder som 

relaterar till sociala, kulturella och spatiala förändringar i stadslandskapet . De flesta - i synnerhet 

näringslivsidkare, politiker och stadsutvecklare i Stockholm får jag anta - skulle givetvis framhålla att globala 

investeringar och etableringar är en nödvändighet för att Stockholm ska växa, utvecklas och alstra välfärd. 

Avsikten här är dock inte att redogöra för ekonomiska uppsidor utan visa på hur förändringar på makronivå 

tar sig uttryck i det urbana landskapet, i individers och sociala gruppers förutsättningar att navigera i det. Jag 

anlägger här medvetet en ton mot det post/neo-marxistiska.  

3.1.1 Global inbäddning 

Jag är alltså inledningsvis intresserad av hur storstaden är inbäddat i det globala (de sociala, kulturella och 

spatiala implikationerna följer). I den avsikten bör vi, genom sociologen Saskia Sassen, inte förstå staden 

som avgränsad enhet, utan en struktur där gränsöverskridande processer verkar och rekonstrueras som ett 

delvis urbant tillstånd. Den globala staden är inte hierarkiskt underordnat det regionala eller nationella, utan 

engagerar sig direkt i det globala och är på så vis ett av det globalas rum. Storstaden är en strategisk plats för 

nya typer av politiska, ekonomiska, kulturella och subjektiva sammanhang, vilket Sassen menar är knutet till 

                                                 
25 Magnus Mörck (1998), Spel på ytan: en bok om livsstilar, s. 158 - 163 
26 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010), Rapportnr. 5: 2010, s. 12 
27 Svenska Dagbladet (2013), “Snart växer Stockholm snabbast” (23/4-2013) 
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en maktdegradering på nationell nivå. Städer utgör globala noder i transaktionsintensiva 

informationsindustrier, delvis på grundval av att det krävs materiella omständigheter (den fysiska 

infrastrukturen) som möjliggör sådana processer.28 En av Sassens springande punkter ligger i 

nödvändigheten av så kallade ”corporate service complex” - specialiserade organisationer och firmor med 

expertis i områden som syftar till samordning av produktion och försäljning över nationsgränser 

(exempelvis i finans- och bokföringssystem, juridiska spörsmål, förvaltningssystem m.m.) De är oftast 

förekommande och tar sina mest avancerade uttryck i storstäder, och samlingsgraden av dessa betingar i 

stor utsträckning vilken dignitet staden är på den globala ekonomiska marknaden. 29   

 

En annan sociolog med liknande tematik som Sassen är spansk-amerikanen Manuel Castells. Hans tre 

volymer om Informationsåldern har fått stort genomslag sedan de publicerades i slutet av 1990-talet, kanske i 

synnerhet genom deras anspråk på att sammanföra många disparata iakttagelser till en helhet. Det han 

beskriver som nätverksamhället är sprunget ur den informationstekniska utvecklingen. Nätverkandet är en 

organisationsform, dynamisk och självexpanderande, som kommit att bli den ekonomiskt och socialt 

dominerande. Nätverk är: finansiella, politiska, kriminella, statliga, kommersiella, mediala, kommunikativa – 

av alla dess slag. Men liksom hos Sassen blir inte den geografiska lokaliseringen irrelevant här eller; tvärtom 

blir det än viktigare att befinna sig i nätverkets noder, dvs. fysiska platser som tillskansat sig centrala 

positioner i den ökande nätverksorganiseringen, där kluster av ekonomiska enheter verkar. Men själva 

fenomenet är samtidigt tveeggat. Nätverkens informella karaktär gör de oftast svåra att ”komma in i”. I den 

informantionella staden finns det som Castells benämner som flödesrummets strukturella dominans.30 Begreppet 

flödesrum är relativt svårfångat, men syftar på den rymd och de anordningar som möjliggör flöden för de som 

är i anspråk på utnyttja dem: den makthavande eliten. I flödesrummet vill man - i sin kropp, sina upplevelser 

och sin kommunikation - flöda friktionsfritt. De är bostads- och fritidsorienterade och i samklang med 

arbetsorganisationerna och deras serviceapparat försöker de länka ledande funktioner till segregerade platser 

där kosmopolitiska konst-, kultur- och underhållningsinrättningar finns inom räckhåll. Det är en strävan 

efter kulturell särart och en önskan om en livsstil till vilket rummet formar sig i symboliska miljöer och 

sambandslinjer världen över. Det betingar en arkitektonisk konformitet som avlägsnar flödesrummet från 

platsbunden kultur och historia. Det är här en dialektik uppenbarar sig, för kvar i platsrummet, i den 

historiska, fysiska miljön och erfarenheten, står de som inte är inkluderade i det ahistoriska flödesrummet. 

Det är två separerade rumsliga logiker, eller separerade verkligheter, och Castells anser sig se ödesdigra 

konsekvenser om inte kulturella och fysiska broar byggs rumsformerna emellan.31  

 

                                                 
28 Saskia Sassen (2006), A Sociology of Globalization, s. 102 - 109 
29 Ibid. s. 65. 
30 Manuel Castells (1999, andra omarbetade upplagan), Nätverksamhällets Framväxt, s. 448 
31  Ibid. s. 466 ff. 



11 

 

De globala tendenser som Sassen och Castells resonemang ger uttryck för kan samtidigt länkas till den 

lokala viljan hos politiker och stadsutvecklare. Styrningen i storstäder är starkt inriktad på skapandet av ett 

lukrativt affärsklimat och att fånga in finansiella strömmar, etableringar och konsumtionsflöden till den egna 

jurisdiktionen. De offentliga åtagandena går därmed i allt högre utsträckning ut på att ge goda 

förutsättningar för marknadskapitaliska praktiker, snarare än att direkt vända sig till invånarna med olika 

typer av tjänster och understöd. De privat-offentliga partnerskapen har hamnat i frontlinjen. Geologen 

David Harvey benämner denna tendens som urban entrepreneurialism (i kontrast till det kronologiskt tidigare 

urban managerialism).32 

 

Stockholm har försökt positionera sig på den globala kartan genom stöd och satsningar i företagande, 

utbildning och infrastruktur. Näringslivet i Stockholmsregionen har en tydlig nationell koncentration av 

högkvalificerade tjänstesektorer, massmedier, marknadsföring, finans, informations- och 

kommunikationsteknologi, och staden står för en allt större del av Sveriges totala ekonomiska tillväxt.33 I 

den här logiken får staden inte upprätthålla alltför särpräglade politiska ordningar, regleringar eller 

skattesystem; Stockholm måste följa den västerländska benägenheten att avreglera, där privatiseringen av 

offentliga kärnområden för etablerandet av nya typer av aktörer ingår.34  Det – att bedriva en stadspolitik 

med nyliberala förtecken – är i grunden bara ett sätt för Stockholm att understödja den överordnade 

målsättningen om att stärka stadens konkurrenskraft gentemot andra storstadsregioner. 

  

Sociologen Jonas Lindström beskriver å sin sida strävan efter att placera städer på en global karta som en i 

grunden ängslig stadsutveckling, resulterande i en unik likformighet genom en paradoxal blandning av 

stadskamp och ”följa John”.35 För, som vi ska se i de teoriavsnitt som följer, inbegrips det i den här strävan 

idéer om staden som en kulturell marknad och produkt, vilken kan regleras i sina estetiska och symboliska 

värden, i omförhandlingar av stadsrums möjligheter och omöjligheter och därmed i uppehållandes relationer 

till dessa – och varandra. Castells teoretisering om flödesrummets strukturella dominans, och de sociala, 

spatiala och kulturella implikationer som följer, är ett uttryck för de tendenserna på basis av, eller i samklang 

med, de politiska och ekonomiska villkoren under vilka en global aktörsstad agerar, där nya vägar sökes för 

kapitalets ackumulation i kölvattnet av avindustrialiseringen. Jag ska härnäst sätta begreppet i en mer 

förlåtande kontext när jag ytterligare fördjupar mig i de fenomen och förhållanden som präglar det urbana 

landskapet i ljuset av Stockholm som växande storstad, invävd i det globala. 

                                                 
32 David Harvey (1989), ”From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism”, i 
Geografiska Annaler, Series B, Human Geography 71(1)  
33 Ulf Stahre (2007), Den Globala Staden: Stockholms nutida stadsomvandling och sociala rörelser s. 84 
34 Ibid., s. 141 
35 Jonas Lindström (2012), Drömmen om den nya staden: Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga, s. 225 
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3.2 Stadslandskapets maktdimensioner genom rummets sociala produktion 

Mot bakgrund av den post-industriella ekonomin kastar Castells ljus över de som exkluderas (de levande i 

marginalen, ofta etniska minoriteter och kvinnor) i de nya typer av nätverk och globala flödesrum där de 

med makt och inflytande uppehåller sig; Sassen visar på en ny typ av lågavlönad servicesektor (ofta 

bestående av etniska minoriteter och kvinnor) i kölvattnet av etableringar hos globala firmor och deras 

behov. En lika distinkt och fundamental del av den post-industriella logiken som det rörliga kapitalet är den 

urbana arbetskraft som tar sig an de uppkomna, lågavlönade yrkena i dess följd – och de som helt har 

exkluderats i den ordningen: de fattiga och rättslösa. Immigrationen till västerländska storstäder är 

ofrånkomligt knutet till de här tendenserna, där städernas socioekonomiska skikt tydligt präglas av etniskt 

differentiering. Den globala staden är en motsägelsefull plats i dess koncentration av både rikedom och 

fattigdom, överflöd och utsatthet, kosmopolitism och segregation. Medan Castells skönjer ödesdigra 

konsekvenser som en följd av frånvaron av ”broar” mellan hans abstrakta rum, oroar sig Sassen över 

spänningen i motsättningen mellan den globala stadens extremer.36 

  

Ali Madanipour, som har europeiska storstäder i blickfånget, påminner oss om att exkluderande och 

inkluderande processer, vare sig de är institutionaliserade exempelvis genom uppdelning av privat och 

offentligt rum, eller individuellt initierade, alltid är en essentiell del i mänskligt socialt liv. Exklusion är per se 

inte negativt, men det vi idag ser i globala storstäder är en obalans och disharmoni. Den sociala världen har 

blivit fragmenterad när stora grupper utestängs ur ekonomiska, politiska och kulturella arenor där de två 

förra refererar till arbetslöshet, fattigdom och bristande politiskt representation. Om den senare skriver han: 

 

In the cultural arena, the main form of inclusion is to share a set of symbols of meanings, […] Some of the new sets of 

symbolic relationships include the way individual and group identities are formed through association with patterns of 

consumption, from necessities of daily life to cultural products. For example, in what has been termed a visual culture, 

aesthetics of social behavior has become an essential part of social life. The main form of exclusion in the cultural 

arena, therefore, becomes a marginalization from these symbols, meanings, rituals and discourses.37  

 

Det är själva tillgången till gemensamma narrativ som genererar en större social gemenskap. Den tesen ligger 

även i linje med sociologen Loïc J. D. Wacquants argumentation för att de som bor och uppehåller sig i 

storstadens (avancerade) marginalitet tillägnar sig den diskurs som anknyts till det specifika geografiska 

området; både den som konstrueras och reproduceras underifrån genom vardagliga interaktioner och den 

som härleds ovanifrån i journalistik, mediekanaler och politik. Territoriet blir för individen ett självanknutet 

attribut likt andra faktorer som kan verka stigmatiserande, exempelvis fattigdom, etnicitet, kön och 

                                                 
36 Saskia Sassen (2007), s. 107 – 128. 
37 Ali Madanipour (2007), ”Social exclusion and space”, i The City Reader: Fourth Edition, red. Richard T. LeGates & Frederic Stout, 
s. 159 ff. 
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funktionshinder, och relaterar till hur man självreflexivt förhåller sig till information, identiteter och sociala 

relationer. Och likt relationen till andra mindre smickrande epitet kan det finnas en vilja att dölja ens 

territoriella tillhörighet (vilket torde vara extra tydligt vid vistelse och kontakter i innerstadens miljöer). 

Wacquants resonemang anknyter till Sassens och Castells postkoloniala tematik. Han skriver om en ökad 

fragmentarisering i avsaknaden av gemensamma och delade språk, bilder och uttryck hos de i den urbana 

periferin, hos vilka den sociala ekonomin har blivit svagare, konstellationer av grupper vagare och en allmän 

osäkerhet i gemensamma rum tydligare.38 

 

För den generella känslan av frihet och välmående är sammanknutet med upplevelsen av rum. Ju färre 

sociala och kulturella möjligheter vi identifierar för oss själva, desto färre möjligheter i rummet – och vice 

versa. Rummet är ett kontinuum av tillgängliga och otillgängliga platser. Utöver institutionaliserade och 

formaliserade restriktioner definieras möjligheter i rummet utifrån den fysiska omgivningens konstitution 

där möjligheter öppnar och stänger sig både i förmågan att föra sin kropp till en specifik plats (dvs. i när- 

eller frånvaron av mänskligt konstruerade hinder eller naturligt särskiljande terräng) och i vad olika rum 

symboliserar för oss, dvs. hur vi mentalt varseblir rummet, vilket både kan ge explicita och subtila 

antydningar och koder om vilka människor och livsstilar som bejakas just här.39 Om vi i det ljuset ser plats 

som additionen rum + mening bör vi också ställa oss frågan hur det blir till plats. För rummet är både en 

social produkt och en handfast materialitet. Rummet börjar med naturen, våra kroppars uppehållande i det; 

därpå kommer den byggda miljön, i perspektivet av en artefakt en genuin social produkt, och hur vi 

praktiskt, mentalt och symboliskt tar rummet i besittning. Det är inte en fråga om förhållandet mellan 

samhälle och rum utan hur det förra konstitueras i det senare. Genom filosofens Henri Lefebvre har vi 

möjlighet att vinna insikt i det sociala rummets produktion. I hans dialektiska spatiala triad kan vi förstå det 

sociala rummet genom tre storheter och det sätt de skär in i varandra.40 De tre storheterna utgörs av: 

 

1. Rumsliga praktiker (spatial practice) 

2. Rummets representationer (representations of space) 

3. Representationernas rum (representational spaces).41 

I rummet utkristalliseras en skillnad mellan praktiker och representationer. De rumsliga praktikerna är 

materiella och förbundna med våra kroppar, de är vad vi i olika sammanhang gör i ett specifikt rum och hur 

rummet uppfattas i dess utsträckning, gränser och anvisningar. Dessa är erfarenhetsbaserade. Likaså är den 

tredje storheten, representationernas rum, just erfarenheter och föreställningar om vad som händer eller har 

                                                 
38 Loïc J. D. Wacquant (2008), Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality, s. 237 – 246 
39 Ali Madanipour (2007), s. 162 
40 Mats Franzén (2003), “Rummets tvära dialektik: notarer till Henri Lefebvre”, i Urbanitetens omvandling: kultur och identitet i den 
postindustriella staden, red. Thomas Johansson & Ove Sernhede, s. 51 ff. 
41 Henri Lefebvre (1991), The Production of Space, s. 33 
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hänt i det faktiska och levda rummet och vilken mening det tillskrivs genom olika diskurser. Som regel är 

det konkreta föreställningar men kan även besitta imaginära kvaliteter. Rummets representationer handlar i sin 

tur om visioner, om intellektuella föreställningar om möjliga rum, ofta hos professionella (stadsplanerare, 

arkitekter, militär, etc.). Platser konstitueras i ett spel mellan dessa triadens delar. När vi rör oss i staden rör 

vi oss i en byggd och planerad miljö, men i materialiserandet av rummets representationer följer inte att de 

våra rumsliga praktiker är de tänkta och visionerade. Därtill kommer själva upplevelsen av rummet i 

personliga och kollektiva berättelser och bilder. De blir en del av rummet och fullgör triaden om plats som 

ett historiskt spel mellan tre storheter.42 

 

Men ett fenomen måste förstås kontextuellt i sina relationer till olika skalnivåer. Sociala rum (och platser 

med det) på olika nivåer sammanflätas i varandra, vertikalt och horisontellt. Det lokala upplöses aldrig utan 

är inbegripet i nivåer av det regionala, nationella och globala, liksom i strukturer, aktiviteter och symboler. 

Att se ett rum som isolerat är per definition en abstraktion, även om abstraktioner i sin tur intar verkliga 

existenser.43 Som Mats Franzén noterar relaterar Lefebvre skalnivåerna till marxistisk analys med 

massproduktion och av staten kontrollerade rum, och med en bestämd uppsättning skalnivåer och 

samhälleliga-rumsliga relationer. Idag har både högre och lägre skalnivåer mer tyngd, en omskalningsprocess 

sker. I växande städer, invävda i det globala, växer det fram nya rumsliga konfigurationer. Relevant är dock 

fortfarande att se till olika skalnivåer – och problematiken i det abstrakta rummet. Att staten och marknaden 

tenderar betrakta rum som abstrakta – som något tomt att fylla – renderar i att homogenitet blir dess mål. 

Rummet styckas upp i olika stora och varierat belägna bitar och görs till föremål för olika strävanden. Men 

det finns ingen garanti för hur olika bitar hänger samman, därför kommer det abstrakta rummet 

fragmenteras så fort det tas i anspråk. Rummet är för Lefebvre alltid heterogent, präglat av förskjutningar 

och motsättningar. Det undgår aldrig att formas av sin sociala användning.44 Han skriver: 

 

Abstract space is not homogeneous; it simply has homogeneity as its goal, its orientation, its “lens”. […] The use value 

of a space of this kind is political – exclusively so.45 […] For space “is” whole and broken, global and fractured, at one 

and the same time. Just as it is once conceived, perceived and directly lived.46 

  

Med Lefebvre ämnar jag understryka grundantagandet om det sociala rummets produktion och platsers 

konstituering som en social konstruktion; ett resultat av olika fenomens förhållande till varandra på olika 

nivåer och en kontinuerlig förhandling. Trots att staden i grunden är en planerad miljö blir den till genom 

dess användning och de investeringar av mening som görs i och skapas genom den; liksom människan blir 

                                                 
42 Mats Franzén (2003), s. 54 ff. 
43 Henri Lefebvre (1991), 86 ff. 
44 Mats Franzén (2003), s. 58 ff. 
45 Henri Lefebvre (1991), s. 287  
46 Ibid. s. 356 
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till i kommunikation med dessa miljöer. I grunden kommer våra upplevelser, orienteringar och mentala 

föreställningar av plats från våra kroppars och sinnens förnimmelser, vilka inte är neutrala utan 

sociokulturella till sin karaktär och formade efter ideologier. Ett specifikt stadslandskap innehåller alltid 

utrymme för flera tolkningar, baserade på vår relation till diskurser, praktiker, föreställningar och 

erfarenheter. Att i det sammanhanget försöka omforma eller skapa plats är ett sätt att utöva makt, kontroll 

och disciplin då det i grunden omförhandlar förutsättningarna för olika typer av relationer47, ett tema som 

går tillbaka till Michel Foucault.48 

3.3 Livsstil som existentiellt begrepp i den post-industriella staden 

För att förstå den användning och de investeringar av mening som görs i specifika platser nödvändiggörs 

samtidigt en fördjupad förståelse av livsstil som ett existentiellt begrepp. Hur kan vi se på ett begrepp som 

livsstil? Och hur kan vi sätta det i en större kontext? Initialt kan begreppet låta lite trivialt, som knutet till 

slentrianmässiga konsumtionspraktiker. Kanske till och med urholkat och slitet genom förknippandet med 

marknadsföring och mediala stereotyper. Men jag vill inledningsvis ge exempel på hur vi kan ge begreppet 

en fundamental plats i den tid vi lever (och därmed införliva livsstilen i det som somliga påpekar är 

livsföringens domän, som värdeorienteringar förankrade i kollektiva, sociala miljöer49), i synnerhet genom den 

brittiske sociologen Anthony Giddens . I ett första skede måste vi utgå från högmodernitetens existentiella 

terräng, där självet navigerar i den (post-traditionella) sociala världen. Denna är reflexivt organiserad och 

starkt präglad av abstrakta system och en global utbredning. Tidigare mer fastlagda ramar - lokalt definierade 

genom traditioner och vanor - har luckrats upp och möjligheter vidgats. I den nya terrängen har valet blivit 

en av de fundamentala komponenterna för självet och dess livsnavigation. Orienteringen sker dock i ett 

komplext och mångfacetterat sammanhang där liten hjälp ges till vilket val. Som konsekvens har livsstilen 

intagit en oundviklig betydelse för den enskilde aktören. Vi följer inte bara livsstilar; vi tvingas i grunden att 

göra det. En livsstil utgörs av en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som utöver dess 

nyttofunktioner även ”ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten”.50 Dessa är 

rutiniserade och tar sig uttryck genom kroppsliga utsmyckningar, handlingar och umgängesmiljöer, samtidigt 

som de också är reflexivt öppna för förändringar och i slutändan aspirerar på att delge information om vem 

man i grunden vill vara. Hängivelsen till en typ av livsstil implicerar dock för individen alla de andra livsstilar 

som är oförenliga med den egna, vilket konstitueras gemensamt med de man delar sin livsstil med. 

Socioekonomiska förhållanden, med allt vad det inbegriper, ser Giddens som exempel på en 

påverkansfaktor avseende livsstilsval, och han följer Pierre Bourdieu i att skillnaden mellan livsstilar också är 

                                                 
47 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 52 - 73 
48 Se Michel Foucault (2003), Övervakning och straff  
49 Carl-Göran Heidegren (2007), ”Livsföringsforskning”, i Livsföring – ett sociologiskt begrepp, red. Carl-Göran Heidegren m.fl., s. 148 
50 Anthony Giddens (1997), Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 101 
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elementära stuktureringsdrag hos stratifiering (och således inte kan härledas enbart till klasskillnader i 

produktionen).51 

 

Graden i vilken livsstilen berör själva kärnan i självidentiteten är analog med graden av posttraditionalitet i 

den miljö i vilken individen orienterar sig, skriver Giddens. Utgångspunkten i hans tes ligger således i 

människans befrielse från de traditionella handlingskontexternas band, där olika sektorer av livet var intimt 

förbundna med varandra. Den individuella tryggheten, uppkommen genom denna förbundenhet, har 

urholkats; idag är det livsstilen som försöker hålla samman perceptionen av ontologisk trygghet. Både i 

arbete och i konsumtion existerar det idag en mängd livsval (även med reservation för att alla [val] inte är 

öppna för alla [individer] och att insikten i alternativen inte är oändlig). Samtidigt har det skett en pluralisering 

av livsvärdarna - ett begrepp Giddens lånat från Peter Berger. De sociala miljöerna i högmoderniteten är 

betydigt mer olikartade och segmenterade, och… 

 

[…] det som karaktäriserar en livsstil är att den är knuten till och uttryck för en specifik handlingsmiljö. 

Livsstilsmöjligheterna är därför ofta knutna till beslut om att bli en del av dessa miljöer på bekostnad av andra tänkbara 

alternativ. Eftersom individerna brukar röra sig mellan olika miljöer eller platser i sitt vardagsliv, kan de känna sig illa 

till mods i miljöer som på något sätt ifrågasätter deras egna livsstilar.52 

 

Att det finns en mängd handlingsmiljöer att tillgå får till följd att livsstilsaktiviteterna blir segmentella: de kan 

se olika ut i olika kontexter och ibland uppfattas som oförenliga. Giddens benämner segmenten 

livsstilssektorer för att visa på ett tidsrumsligt utsnitt ur en individs handlingsrepertoar.53 För att ge ett exempel 

knutet till den här textens tematik kan vi förslagsvis se en individs kontinuerliga besök på innerstadens 

jazzklubbar under lördagskvällar som en livsstilssektor, såtillvida att de här besöken utgör en relativt 

konsistent uppsättning praktiker (dans, fest, alkoholintag, möten med vissa bekanta och eventuella intima 

möten med ”okända andra”, vistelsen i särskilda miljöer) som skiljer sig från andra praktiker i dennes 

livsvärld (exempelvis knutna till boendestadsdelen där de beskrivna praktikerna upplevs som ouppnåeliga). 

  

I överlag skönjer vi en positiv hållning till begreppet livsstil hos Giddens. Livsstilar är möjligheter att skapa 

mening och göra handlingar och uttryck begripliga för den egna självförståelsen, samtidigt som den skänker 

individen den nödvändiga trygghet som tidigare erhölls i traditionella miljöer och strukturer. Sättet han 

förutsätter valmöjligheter, subjektets nyttjande av dessa och önskan om ett sammanhängande narrativ är 

dock inte okontroversiellt. Hos Pierre Bourdieu ser vi exempelvis en betydligt tydligare koppling till 

maktstrukturer i samhället och viljan hos individer och grupper att markera en viss typ av tillhörighet. 

                                                 
51 Ibid. s. 102 ff. 
52 Ibid. s. 102 ff. 
53 Ibid. s. 104 
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Genom begreppet kapital i olika former vill han visa på hur olika grupper stiger och sjunker i aktning efter 

samhällets givna ram. Livsstilar är ett pussel av symboler som har mindre med existentiella behov och 

identitetsexperiment att göra än att de utgör markörer för vissa bestämda sociala grupper. Att välja kläder, 

åsikter och bostadsort är att upprätta distinktioner; livsstilar blir klasstypiska och resultat av 

tolkningsscheman, om än att dessa är föränderliga. De individuella preferenserna, eller smaken, är en social 

produkt rotad i individens habitus (förväntningar genererade ur uppväxtmiljön) och även om individen själv 

ser sin smak som ”organisk” är den tydligt genererad ur detta förhållande. Bourdieus texter om livsstil får, 

för att låna etnologen Magnus Mörcks uttryck, ”en bestämd klang av cyniskt genomskådande”.54 Hur klass 

och sociala strukturer hänger ihop med livsstil blir i slutändan en empirisk fråga, som dock får beskrivas 

som öppen och komplex. 

  

Det ska sägas att skillnaderna till trots i synen på livsstilar hos Bourdieu och Giddens kan bådaderas teorier 

härledas till en socialkonstruktivistisk tradition med en dialektisk bild av det mänskliga subjektet som både 

skapande och skapad. Parallellt uppkom det alternativa tolkningar av det mänskliga subjektet inom de mer 

postmoderna och poststrukturellt orienterade teorierna, där det dialektiska samspelet sågs som sönderbrutet 

i utanförskap. Individen betraktas här inte som en självständig agent utan som upplöst och utan fast 

mittpunkt, ofta illustrerad som planlöst spatserande i gallerior eller stadslandskap i en flackande värld av 

drömbilder och med ett begär efter upplevelser och intryck (vi återkommer till flanören). Liksom i den 

postmoderna synen på staden står tingens symbolik i centrum. Tillståndet ska inte bara betraktas genom 

decentrerandet av subjektet utan även i förhoppningen om frigörelse när könskategorier och etniska 

identiteter löses upp och förbundna konflikter försvinner.55 

  

De olika perspektiven på livsstil utgör för mig olika infallsvinklar och ingångar i hur jag kan se på mitt 

empiriska material, och kan användas för att belysa fenomen på olika sätt. De kan också förenas i en 

symbios för att exempelvis förstå reflexivitet som situerad i en individs habitus och sociala kontext (”a 

habitual reflexivity”).56 Tydlig är också kopplingen till rumsliga dimensioner, vilket också visat sig i 

livsstilsforskningens anlagda fokus på rummet de senaste decennierna. Utvalda platser är 

grundkomponenter i anspråk på livsstilar, i likhet med kläder och umgänge. Staden utgör i det 

sammanhanget en grogrund för livsstilsfenomen, som plats för post-traditionell progression. Stadsmiljöer 

frekventeras olika mycket av individer och grupper och förbinds på olika sätt med stämningar och 

möjligheter. I Modernitet och självidentitet framhåller Giddens att rummens differentiering ger valmöjligheter 

                                                 
54 Magnus Mörck (1998), s. 11 ff. 
55 Ibid s. 18 – 29 
56 Matt Dawson (2012), ”Reviewing the critique of individualization: The disembedded and embedded theses”, i Acto Sociologica 
2012 55:301, s. 311 
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och att repertoarer av platser kan sättas samman inom livsstilens ramverk57, emedan Bourdieu skriver i 

Distinktion: 

  

En klass’ eller klassfraktions fördelning i det socialt hierkiserade rummet, och i synnerhet avståndet till ekonomiska 

och kulturella ”centra”, är inte bara ett uttryck för dess position i det sociala rummet, utan dessutom så gott som alltid 

ett uttryck för klassens eller klassfraktionens inre hierarkier. […] Man skulle behöva sammanställa alla de kulturella 

egenskaper och tillgångar som kommer individerna till del på grund av deras position i det geografiska rummet, bland 

annat genom det slags sociala kontakter (”umgänge”) som gynnas av den rumsliga närheten. Till de egenskaper som är 

mest karaktäristiska för sin innehavare hör utan tvivel uttalet, som osvikligt pekar ut hans eller hennes stigmatiserade 

eller ansedda härkomst.58 

 

Och när subjektet tappar i suveränitet och tydligare blir förkroppsligade i postmoderna studier blir också 

omgivningen viktigare. I globaliseringens fotspår rivs både gränser upp och återupprättas i den rumsliga 

gestaltningen av sociala fenomen: nya former bildas59, vilket också är en lärdom från Lefebvre. 

  

Rumsliga relationers relevans befästs också genom Erving Goffmans resonemang om rollgestaltning och 

framträdanden, som ett tydligare tidsrumsligt utsnitt (mer som beskrivning än förklaring, ett komplement till 

ovanstående). Människor definieras i hög grad av situationen och det sociala spel i vilket hon är inbegripen i 

med andra människor.60 När en individ intar en rollgestaltning och gör framträdanden (refererar till all den 

aktivitet som framställs under en period av kontinuerlig närvaro av en grupp observatörer individen är väl 

medveten om – de teatrala analogierna är återkommande) inför andra människor försöker hen forma 

föreställningsbilden av sig själv hos dessa. Det jag som tillskrivs individen härledes emellertid inte från 

innehavaren utan hela iscensättningen av dennes aktivitet – det jag som tillerkänns är således en produkt av 

rollgestaltens agerande i specifika miljöer och sammanhang. Medlen för att producera och bevara ett jag 

finns i realiteten ofta att söka i de sociala inrättningarna. Scenens aktivitet tillsammans med den givna 

inramningen bildar den skådeplats ur vilken den framställda rollgestaltens jag uppstår, och detta alltid i 

kontexten av en tolkande publik som möjliggör jagtillblivelsen.61 Iscensättningen påvisar gränserna för vad 

och vem som det är möjligt att framställa.62 Samtidigt är just inramningen platsbunden; de som vill använda 

specifika platser i sina framträdanden måste först ta sig till dessa innan man, som Goffman begreppsliggör 

det, träder från en bakre till en främre region och proklamerar sin fasad inför omvärlden.63 Genom Michel de 

Certeau lär vi oss också om den taktik som kan finnas implicerad i framträdandeprocessen, att från en 

                                                 
57 Magnus Mörck (1998), s.. 153 
58 Pierre Bourdieu (1993), “Distinktion”, i Kultursociologiska texter, red. Donald Broady & Mikael Palme, s. 283 
59 Magnus Mörck (1998), s. 154 ff. 
60 Lars-Erik Berg (2007),  s. 168 
61 Erving Goffman (2009), Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik, s. 218 ff. 
62 Lars-Erik Berg (2007),  s. 169 
63 Erving Goffman (2009), s. 28 ff. 
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underordnad position hantera den uppkomna situationen och med de verktyg som finns till hands göra 

motstånd mot strukturella hinder. Taktiken söker de möjligheter som kan gripas i stunden – en 

manipulation av situationen – där vinsten aldrig är konstant utan alltid måste erövras ånyo. Den kan på så 

sätt inte förlita sig på en spatial eller institutionell lokalitet. Och samtidigt som den gestaltas i flertalet 

vardagliga praktiker (i tal, promenader och shopping exempelvis) tar den sig också form som smarta 

lösningar eller undanflykter vid hastigt uppkomna situationer.64 

  

Genom att tala om arenor och sfärer kan vi, avslutningsvis, binda samman resonemangen i det här avsnittet 

med de om det sociala rummets produktion. Arenor åsyftar de betydelseförmedlande konstruktionerna av 

rum som uppstår i mellanmänskliga relationer. Bostaden, caféet, köpcentrumet, torget, staden, 

tunnelbanelinjen, länet och nationen är exempel på arenor på olika, men sammanflätade, nivåer som kan 

sammanfalla i ett konkret rum och som varje individ bygger upp för, och genom, sitt handlande. Sfärer 

kopplar i sin tur tillbaka till ovanstående diskussion om livsstilar och framträdanden på så sätt att de talar 

om det system av meningsfulla handlingar som tar plats och konkretiseras på olika arenor av såväl få som 

många individer. För vardagens alla möjliga situationer – tangerande arbete, fritid, familj, umgänge, nöjesliv 

m.m. – finns skilda manus och scenanvisningar utvecklade i olika sfärer. En sfärs giltighet är helt avhängd 

den tidsrumsliga konfigurationen, och risken finns för koalitioner. En förutsättning för skilda arenor och 

sfärer är att det finns en någotsånär vidgad möjlighetshorisont, företrädesvis, eller kanske nödvändigtvis, i 

en modern, urban miljö.  När Anders Löfgren resonerar kring det här finner han det essentiella i livsprojektet: 

 

Identitet blir ett slags kitt som håller ihop det individualiserade livsprojektet och ger olika val och handlingar mening. 

Ur vardagens rum spjälkas det allt fler arenor, en process som tillsammans med utspjälkningen av sfärer kan kallas 

urbanisering. […] De arenor som livsprojekten både ska använda sig av och utspela sig på, är konjunktioner av skilda 

processer snarare än unika organiska regioner. I takt med globaliseringen av ekonomi, politik, kultur och offentlighet 

blir de lokala konjunktionerna också mer betydelsefulla.65 

 

Samtidigt som särskilda platser kan användas för att befästa och uttrycka en viss tillhörighet och livsstil (eller 

en viss rollgestaltning) kan bundenheten till ett visst geografiskt område kännas låsande (förhoppningarna 

om jaget infrias inte). En normativ utgångspunkt i den här studien är att vistelsen i diversifierade miljöer och 

möten med olika slags människor är berikande på individnivå och bidrar på aggregerad nivå till ett tolerant 

och öppet samhällsklimat. Även om korta, sporadiska möten med främmande människor och miljöer utgör 

ett ytligare innehåll – ett spel på ytan – så fyller det en funktion och verkar som komplement till umgänget i 

en stabil social krets. Det tillåter en annan typ av variation och spänning, samtidigt som det potentiellt ger 

                                                 
64 Michel de Certeau (1984), The Practice of Everyday Life, s. XIX 
65 Anders Löfgren (1993), ”Ungdomstid mellan livsprojekt och arena”, i Ungdomar i Skilda Sfärer, red. Johan Fornäs m.fl., s. 170 - 
182 
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kännedom om olika typer av livssituationer. De gator och torg vi förknippar med stadskärnor är ofta 

skådeplatsen för sådana möten. 66 

3.4 De urbana professionella och det gentrifierade stadslandskapet 

Demografiska fattigdomsmönster är idag ytterst reella i det stockholmska stadslandskapet. Polariseringen 

som fenomen är sammanknutet med stadens rumsliga segregation; de ekonomiska skillnaderna grupper 

emellan har aldrig tidigare haft en så tydlig geografisk dimension. Under tidigare epoker, i ett mindre 

Stockholm, var stadens parker, malmar, gator och torg uppehållsrum för olika samhällsgrupper; i det 

ständigt växande Stockholm vi ser idag har koncentrationer av olika socioekonomiska skikt utkristalliserats.67 

Polariseringen i den byggda miljön kan i ett första skede härledas till de urbana preferenserna och livsstilarna 

hos de med ekonomisk bäringskraft, de vi kan kalla de urbana professionella. Dessa har inte i första hand sökt 

sig till traditionella förorter utan till innerstaden, äldre närförorter med innerstadskvarter (exempelvis 

Aspudden och Midsommarkransen) och ibland villaområden (en tendens som går igen i Västeuropeiska 

städer och skiljer sig från de välbärgade delarna av befolkningen i USA som ofta söker ”förortsexil”) 

Därmed är det dessa klientel som till stor del betingat övriga gruppers platser till mer perifera 

förortsområden, som även, oaktat den sociala sammansättnigen, ofta är planerade efter ett slags avgränsande 

ö-princip gentemot andra stadsdelar. 68  När vi nu grundligare söker förklara dessa förhållanden och 

maktdimensioner menar jag att vi bör göra det utifrån resonemang om innerstaden som både en globalt 

konkurrerande kulturell marknad och en byggd miljö, vilken implicerar särskilda värden, och i insikten att de 

urbana professionella i sina livsstilar och allmänna livsföring införlivat sig i en ordning där estetiska 

karaktäristiska spelar avgörande roller för olika individers och gruppers upplevelser av plats. 

  

För att förstå den globala stadens skiktade rum ombeds vi därmed sätta fingret på de urbana professionella 

som en klassformation med särskilda dispositioner. Ett brett grepp kan vi ta genom Richard Florida, som 

skriver om en kreativ klass vilken i hög grad använder sin kreativa kapacitet och - som förutsättning - 

befinner sig i (professionella) sammanhang där de tillåts (och förutsätts) vara skapande. Här inryms 

intellektuella och konst- och kulturkreatörer likväl som professionella i kunskapsintensiva branscher, 

exempelvis finanspersoner i globala bolag, just eftersom de tillåts vara flexibla och hitta egna lösningar och 

uttryck i sitt arbetsutövande. Florida ställer den kreativa i klassen i kontrast till arbetslösa eller de arbetande i 

okvalificerade professioner. I lågavlönade servicearbeten är den taylorianska andan fortfarande betydligt mer 

påtaglig: dina arbetsdagar är inrutade och du förväntas i stort agera efter en mall (jmf. med Sassen).69 

                                                 
66 Ibid. s. 155 ff. 
67 Regionplane- och trafikkontoret 14: 2008, s.15 
68 Elisabeth Lilja (2011), s. 23 
69 Richard Florida (2007), ”The Creative Class”, i The City Reader: Fourth Edition, red. Richard T. LeGates and Frederic Stout, s. 129 
ff. 
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Florida betonar att det i den kreativa klassens värdegrund till viss del ingår begrepp som mångfald och 

diversitet samt en önskan om ett inbjudande stadsrum, även om det ”to some degree is a diversity of elites, 

limited to highly educated, creative people. […] Yet despite the holes in the picture, distinctive value 

changes are indeed afoot…”70 Även stockholmare, jämförelsevis med övriga befolkningsgrupper i Sverige, 

värdesätter och bejakar mångfald och diversifierade livsstilar. Det är en genomgående tendens i storstäder i 

”västvärlden” att invånarna anser sig toleranta inför olikhet.71 Den generella inställningen till en företeelse är 

dock något annat än att särskilda symboliska markörer framkommer på aggregerad nivå och reproducerar 

mönster om inklusion/exklusion på basis av de livsstilar som koloniserar de socioekonomiskt homogena 

innerstadsrummen i storstäder. Öppnar vi därtill upp för motsägelser och paradoxer kan vi genom Gary 

Bridge se det centrala stadsrummets gentrifiering som en högst medveten process hos de urbana 

professionella. Bridge skriver att emedan den traditionella bourgeoisien var underförstådd och icke-

reflekterande är den nya formen av klassformation i hög grad reflekterande, självmedveten och strategisk – 

inte minst avseende de estetiska aspekterna av habitus: 

 

Gentrification represents one form of restructuring the symbolic orders of time and space in class relations. It emerges 

out of the rational coordination of action around a focal point that develops into a self-conscious class habitus [and] 

the performativity of the reflexive practices of the new middle class fraction is supported by stage for the performance 

– central urban space. In this sense the emerging new middle class use a new spatial strategy for the expression of their 

class habitus. […] The self-consciousness of the aesthetics I suggest deeply implicates a notion of individual conscious 

decision-making.72 

 

Bridges argumentation blir särskilt intressant mot bakgrund av uppsatsens tidigare teoridiskussion om 

livsstilar, då han inkorporerar självreflexiva drag vi finner hos Giddens med essentiella delar från Bourdieu. 

Upprätthållandet av distinktioner blir hos Bridge en högst självmedveten process – det centrala 

boendemiljöer och den kulturella konsumtionen i slutändan syftar till. De urbana professionella som intagit 

storstadens centrala rum tar i sina distinktioner spjärn åt flera olika håll. Självmedvetna klassmarkörer 

sträcker sig dock inte enbart vertikalt nedåt, utan även mot de delar av medelklassen som tillägnat sig 

homogeniteten, lugnet och tristessen i villaförorter. I den logiken spelar själva stadsbyggnadskaraktären i 

innerstadsdelar en viktig roll. Innerstadsrummen historiska anslag genererar en form av estetisk autencitet 

och de urbana professionellas förmåga att omdefiniera det tidsrumsliga innehållet är för Bridge ”a mark of 

authority, an exercise of class power.”73 

                                                 
70 Ibid. s. 134 ff. 
71 Regionplane- och trafikkontoret 10: 2008, s. 27 ff. 
72 Gary Bridge (2001), “Bourdieu, Rational Action and Time-Space Strategy of Gentrification”, i Transactions of the Institute of Brittish 
Geographers, New Series, Vol. 26, No. 2, s. 211 ff. 
73 Ibid. s. 212 ff. 
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Det är också i det sammanhanget vi kan tala om en abstrakt stad som i stor utsträckning har gått från att 

vara en plats för produktion till att bli en plats för konsumtion. De gamla miljöerna utgör kuriosa i odlandet 

av exklusiva livsstilar. Sådana fenomen studerades – som vi sett – redan av Georg Simmel under det 

begynnande 1900-talet i Berlin. Men emedan han studerade de urbana livsstilarna hos några få i en specifik 

miljö måste vi rikta blickarna vidare för att första hur det urbana inte bara avbildas utan också skapas (dock 

med respekt för Simmels härledande till penningekonomin). Idag har den globala ekonomin lierat sig med 

högprofilerad kultur och konsumtion i stadskärnor. Livsstilar, estetik och kulten i det ”historiska gamla” 

utgör en ny typ av plattform för kapitalets ackumulation. När Mike Davis visar på hur kultur- och 

konstskapandet på gräsrotsnivå urholkas och trängs undan i Los Angeles importbenägna kulturproduktion74, 

visar sociologen Sharon Zukin exempel på hur konstnärer, arkitekter, kulturaktörer och offentliga 

representanter allierar sig med kapitalet i bejakandet av den historiska stadskärnans skimrande profil som 

ekonomiskt lukrativ plattform. I ett postmodernt perspektiv på äldre städer av västeuropeiskt snitt bidrar 

gentrifieringen till att gamla bruks- och industrimiljöer estetiseras och kultiveras, lockar till sig välbeställda 

köpare och förändrar föreställningen om vad stadsdelen i slutändan utgör för någonting – det ursprungliga 

innehållet urholkas (även kulturella institutioner, så som samtida museum, har till stor del lämnat den 

utbildande kanonen bakom sig för att bli del av ett mer popolustiskt etos och omformat sig till spektakulära 

inrättningar75; kanske följer det då naturligt att ritandet av det Moderna Museum vi idag ser på 

Skeppsholmen tilldelades den spanske arkitekten Rafael Moneo efter hans deltagande i en internationellt 

utlyst tävling, och målet att inviga byggnaden i samband med europeiska kulturhuvudstadsåret 1998 

infriades76). Och även om de urbana pionjärer som tidigare med små resurser uppehöll sig i de här rummen 

upplever sin integritet vara behållen är de i den nya ordningen med och exploaterar staden som imaginär 

företeelse och som en plats för högprofilerad kultur och konsumtion. Den offentliga och mediala diskursen 

är med och formar dessa bilder av staden; berättelser, som aldrig är oskyldiga, skapas om vad staden är för 

något.77 Zukin skriver: 

 

Linking public culture to commercial culture has important implications for social identity and social control. […]The 

symbolic economy features two parallel production systems that are crucial to a city’s material life: the production of space, 

with its synergy of capital investment and cultural meanings, and the production of symbols, which constructs both a 

currency of exchange and a language of social identity. 78  

 

                                                 
74 Se Mike Davis (1998), Los Angeles: utgrävning av framtiden 
75 Mike Featherstone (2007), Consumer Culture and Postmodernism: Second Edition, s. 100 
76 Moderna Museets hemsida: http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/ (22/3-2013) 
77 Thomas Johansson (2003b), “Gentrifiering och estetisering av den postmoderna staden”, i Urbanitetens omvandling: kultur och 
identitet i den postindustriella staden, red. Thomas Johansson & Ove Sernhede, s. 165 – 182  
78 Sharon Zukin (1995), The Culture of Cities, s. 19 ff. 

http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/
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While most people really want to enjoy the pleasures of fine buildings, good stores, and beautiful urban spaces, the 

processes that create them make the city more abstract, more dependent on international capital flows, and more 

responsive to the organization of consumption than the organization of production.79 […] The ability to appropriate 

artifacts of the past now belongs equally to the processes of social reproduction attached “mechanically” to place and 

social differentiation “organically” derived from economic and cultural markets.80   

 

Ett storskaligt, estetiskt kodande sker alltså i de urbana rummen, en process tätt sammanlänkad med staden 

som produkt på en ”global catwalk” och vilket i förlängningen för med sig en rekonfiguration och 

rekonstruering av mönstren för socialitet och spatial identitet i staden. Stadsmiljön får allt tydligare privata 

och kommersiella inslag; öppna, allmänna platser, trottoarer och torg koloniseras allt mer av caféer, pubar 

och restauranger, genererande det Degen benämner som consumerist playscapes. Själva maktdimensionen 

relaterar inte så mycket till fysiska hinder och tvång, utan baseras på dels den förförelse och dels de 

restriktioner som uppkommer genom kulturella och symboliska strategier för specifika platser. Signaler 

sänds och meningar skapas om vilka typer av aktiviteter och uppföranden som premieras - dock i mantrat 

av att vara ”a common public culture”. Kontrollapparaten består i själva homogeniteten som eftersträvas, 

och skapas, när premisserna för tillträde till och engagemang i stadsmiljön är bundna till specifika 

ideologier81, inbäddade i omgivningens fysiska strukturer och vardagslivets flöden (som an ethics of engagement 

– vad kan formerna för möten och interaktion överhuvudtaget bestå av och utmynna i?82). Upplevelsen av 

plats formas i den här ordningen, i navigationen mellan ”an imposed order and individual agency”. 83  

 

Ett Stockholmskt utsnitt finner vi bland annat i etnologen Ulf Sthares diskussion om hur man försökt 

rekonstruera innerstaden och revitalisera stadslivet. Betydande belopp har satsats på Stockholms innerstads 

skimmer, i upprustningar av gator, torg, parker och äldre, rustika bostadshus – vilket når ända ner till 

estetiskt detaljkodande i exempelvis busskurers och papperskorgars utformning. Ett vitalt café- och 

restaurangliv, med uteserveringar sommartid, ska ge innerstaden en kontinental prägel.  Stahre påminner oss 

om reviatliseringar av Stureplan (uppfräschande av hela utrymmet runt ”svampen”, mellan alla hippa krogar 

och nattklubbar), Kungsträdgården (kiosker och serveringar byts ut mot specialdesignade 

restaurangpaviljonger) och Hötorgscity (passager mellan höghusen glasas in till minigallerior).  Dessa är till 

stora delar resultat av privat-offentliga partnerskap (där fastighetsbolag inte sällan är den privata aktören) 

och uttryck för gemensam agenda och vision om plats. Därtill sker även de gentrifikationsprocesser som 

innebär - till exempel vid Hornstull - att ölhak, taxifik och billigare affärer trängs undan av trendriktiga 

kaféer, sushibarer och moderna gym, just som resultat av en förändring i vilka klientel som bor och 

                                                 
79 Sharon Zukin (1991), Landscapes of Power: From Detroit to Disney World, s. 54 
80 Ibid s. 37 ff. 
81 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 26 – 34. 
82 Ibid. s. 22 ff. 
83 Ibid. s. 54 & 73 
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uppehåller sig i området. Kanske märks dessa processer som tydligast på Södermalm då omvandlingen 

kontrasteras mot en tidigare prägel av arbetarstadsdel.84 

 

Resonemangen öppnar också upp diskussionen om de urbana professionella. För även om Gary Bridge drar 

sina teser lite väl långt i perspektivet av rationellt aktörskap och gemensamma strategier för distinktion, är 

de för mig inte oförenliga med empiriskt material eller andra teorier, exempelvis Floridas, som indikerar de 

urbana professionellas relativa öppenhet för mångfald och kulturell diversitet. I vissa fall kan även 

annorlunda kulturella former och uttryck inkorporeras och redefinieras som ”alternativa livsstilar” inom 

ramen för en plats kulturella hegemoni.85 Jag tror Bridge pekar på något viktigt i den höga grad av 

självmedvetenhet välbeställda storstadsbor har (bildade, målinriktade och välartikulerade som de är). 

Öppenhet och tolerans är i stor utsträckning medvetna dygder86 hos de urbana professionella men riskerar 

på så sätt också utgöra mycket av en värdegrundsposé som per se ska ingå i den kosmopolitiska och 

urbansofistikerade andan, när det i huvudsak avser livsstilar som inryms i innerstadens kulturifierings- och 

konsumtionslogik vilken Zukin beskriver. Bejakandet av diversifierade livsstilar och mångkultur riskerar i 

det perspektivet, tänker jag, delvis reduceras till konsumtionspraktiker, temporära hängivelser (ögats 

suggestiva iakttagelser!) och selektiva utflykter (eller till distanserade åsikter och attityder om 

samhällsförhållanden - eventuellt resulterande i benämningar som ”lattevänster” av den oinvigde).  

 

Ett intressant perspektiv som drar det här resonemangen till sin mest grundläggande nivå finner vi hos 

Ulrich Beck, som i Risksamhället: På väg mot en annan modernitet skriver att våra liv förvisso blivit mer 

självreflexiva i att vi individuellt tvingas fatta beslut i större uträckning än förut när vi frigjorts från de givna 

mallar som tidigare omgärdade livet och hade determinerande inverkan (således i linje med Giddens). Men 

samtidigt innebär en ökad individualisering att människan, motsägelsefullt, blir utlämnad åt extern styrning och 

standardisering. För frigörelsen från traditionella bindningar sker inom ramarna för en process av 

församhälleligande, där de krav som ställs på arbetsmarknaden och i tillvaron som konsument faktiskt 

försvårar ett självständiggörande. De är delar av det Becks benämner som sekundära instanser och 

institutioner, vilka gör människan till en typ av nickedocka för trender, konjunkturer, marknader och 

”masskonsumtion av såväl schablonmässigt formgivna lägenheter, inredningar och bruksföremål, som åsikter, 

vanor, attityder och livsstilar […]”.87 Det är i grunden en institutionell påverkan på människors 

levnadsförlopp och livssituationer.88 

                                                 
84 Ulf Stahre (2007), s. 105 - 112 
85 Caroline A. Mills (2010), ”´Life on the upslope´: the postmodern landscape of gentrification”, i The Gentrification reader, red. 
Loretta Lees m. fl, s. 173 
86 Richard Florida (2007), s. 134 
87 Ulrich Beck (2000), Risksamhället: På väg mot en annan modernitet, s. 212 - 218 
88 Ibid. s. 214 ff. 
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För de urbana professionella hamnar det kulturifierade heterogena i förgrunden och är också det som 

reflexivt införlivats i klassformationens habitus och i idén om det urbana. Det blir, som Mike Featherstone 

benämner det, ”symbolic goods” i ett större spel om identitet, presentation, smak och distinktion89, vilket 

också relaterar till ovanstående resonemang av Mandanipour om den kulturella arenans disharmoni när delar 

av stadens befolkning inte kan förlika sig med premisserna för deltagande i innerstadens 

konsumtionsanpassade rum. Castells begreppsdialektik om flödesrum/platsrum uppenbarar sig i 

sammanhanget analytiskt lönsam om än att betoning på det konforma och friktionsfria kanske bör 

nyanseras i förståelsen av de urbana professionellas - åtminstone de med starkast betong på urbana - 

bejakande av både det som är nischat, unikt och förefaller autentiskt historiskt i platsspecifika miljöer. 

 

Kultur i konceptet ”high art” blir således, för storstadens gentrifierare, viktiga pusselbitar i det medvetna 

skapandet av kultur som resultatet av mänskliga aktiviteter, livsstilar och gemenskaper i särskilda miljöer. 

Som både producenter, bärare och konsumenter av högprofilerade livsstilar har de urbana professionella ett 

intresse av att kulturell livsstilskonsumtion förbinds med, och reproduceras inom, de stadsrum de bor och 

uppehåller sig i, både på personlig basis och som delar i ett större sammanhang.90 I en urban miljö går det 

inte att distansera sig från den ordningen - ty kultur är inbäddat i själva rytmerna och texturerna av det 

alldagliga livet.91 De förhållandena bejakas i sin tur i mediala och offentliga diskurser (berättelser om staden 

skapas) och är en central illustration av det Zygmunt Bauman beskriver som konsumtionssamhällets 

existentiella miljö, vilken: 

 

[…] utmärks av att de mellanmänskliga relationerna stöps om efter mönster från de relationer som utvecklas mellan 

konsumenterna och föremålen för deras konsumtion. Denna enastående bedrift har utförts genom 

konsumtionsmarknadernas annektering och kolonisering av de rum som sträcker sig mellan människor, det rum i vilket 

trådarna som förenar människor flätas samman och staketen som skiljer dem byggs.92 

3.5 Stadsrum, kultur, estetik och rätten till staden 

Att tillskriva sin egen autobiografi till den kulturella hegemonin är att estetiskt införliva sig i en kollektiv 

livsstil i ett symboliskt ekonomilandskap. 93 Och att på aggregerad nivå skapa en bild av staden, en vision om 

vad en plats utgör för något, är ett kulturellt maktutövande som blivit allt viktigare när den socialt 

diversifierade stadsbefolkningen blivit mer mobil samtidigt som andra typer av traditionella institutioner 

försvagats som uttryck för identiteter och gemenskaper. Det är en tendens mot en ökande estetisering av 

                                                 
89 Mike Featherstone (2007), s. 106 
90 Ibid. s. 105 
91 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 28 
92 Zygmunt Bauman (2008), Konsumtionsliv, s. 18 
93 Sharon Zukin (1995), s. 46 
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stadsrummet; det visuella uttrycket inbegrips allt mer i meningsbärande mönster och att manipulera det 

symboliska språket är en del i en stads kontinuerliga progression: 

 

The look and feel of cities reflects decisions about what – and who – should be visible and what should not, on 

concepts of order and disorder, and uses of aesthetic power.
 94 

 

I samband med att jag skriver den här uppsatsen ser jag tecken på sådana tendenser lite varstans, självklart 

eftersom jag är alert på de typerna av signaler. DN Kultur har dags dato 16/5-2013 ett dubbeluppslag med 

titeln ”Konsten ger Amsterdam en rejäl ansiktslyftning”, där konstredaktör Birgitta Rubin inleder artikeln 

med att skriva: 

 

Nog känner man en grandios plan bakom rensningsaktionerna mot Amsterdams cannabiskaféer och bordeller, i 

kombination med storstilade satsningar på konst och kultur. Stadens solkiga rykte ska tvättas rent med kulturellt kapital 

och konstturism. 95 

 

Bilderna av staden må framstå som neutrala men är därmed också bedrägliga i att de utgör sociala 

konstruktioner meningsfulla för de som skapar dem. I slutändan är de restriktiva sätt att se på omvärlden. 

En plats kulturell hegemoni, som ”the spontaneous philosophy”, definierar själva substansen och 

avgränsningarna för det sunda förnuftet - koncepterna för den goda smaken och det adekvata 

uppförandet.96 Kanske är det därför inte förvånande det faktum att frågor kring rätten att delta i och tillägna 

sig den post-industriella staden rönt ökad uppmärksamhet.97 Idag förs diskussionen om gentrifikation med 

insikt om den ömsesidiga förstärkningen av staden som både kulturell marknad och fastighetsmarknad, 

vilket just pekar på kulturkonsumtionens centrala roll i en avancerad tjänsteekonomi (som bland annat Chris 

Hammet identifierar i sin artikel ”The Blind Men and the Elephant: The Explanation of Gentrification” är 

gentrifikation tydligt anknutet med det medvetna aktörskapet hos gentrifierarna själva: produktion och 

konsumtion ska inte sammankopplas som strukturella orsaker och individuella effekter, utan som just 

strukturer och individuellt aktörskap [individual agency], vilket också relaterar till Bridges teser98). 

Fenomenet ingår i konstruktionen av en ny urban elit som värdesätter det som förefaller vara autentiskt 

stadsliv, vilket i förlängningen sätter ramarna för vilka det är som flyttar in och ut ur stadskärnorna när 

bostadsomvandlingar och höjda hyror blir följder av efterfrågan. Däri aktualiseras hur stadens kulturella och 

                                                 
94 Ibid. s. 2 - 7 
95 Dagens Nyheter Kultur (2013), ”Konsten ger Amsterdam en rejäl ansiktslyftning” (16/5-2013), s. 8 ff. 
96 Caroline A. Mills (2010), s. 172 ff. 
97 Mats Franzén (2010), ”Rätten till staden”, i Känslan för det allmänna: medborgarnas relation till staten och varandra, red. Kerstin 
Jacobsson & Lotta Björklund Larsen, s. 212 
98 Chris Hamnett (2010), ”The Blind Men and the Elephant: The Explanation of Gentrification”, i The Gentrification reader, red. 
Loretta Lees m. fl, s.248 
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estetiska värden sätts i förändring, och vilka som upplever sig ha rätten och tillträdet till staden.99 Man kan 

tala om den här rätten eller tillägnelsen på olika sätt. För Lefebvre är det mindre ett politiskt-juridiskt 

anspråk än att ett vardagligt krav på staden som en plats där olika typer av liv kan inrymmas och gestaltas på 

olika sätt. De värden vi tillskriver staden är inte per se, utan måste krävas, skapas och försvaras. 100 Han 

diskuterar, på antropologiska grundvalar, om sociala behov som olika typer av motsattsdynamiker. Vi har 

behov av det förutsägbara och äventyrliga, det organiserade och lekfulla, det lika och olika, det långsiktiga 

och kortsiktiga, det enskilda och kommunikativa – livets olika rytmer. Det finns energier som behöver 

spenderas och förnimmelser som måste fångas in. Det, identifierar han, tillgodoses inte av: 

 

[…] those commercial and cultural infrastructures which are somewhat parsimoniously taken into account by planners. 

This refers to the need of creative activity, for the oeuvre (not only products and consumable goods), of the need for 

information, the imaginary and play.101 

 

Det är en flykt från det triviala i löften om platser där de sista orden aldrig blir sagda, i möten med den 

andre och i känslan av karnevalen.102 Rätten till staden och ett urbant liv handlar om att infria dessa behov: 

dels om att kunna delta i det som händer i staden, dels om tillägnelser - möjligheten att omforma sig själv 

genom att omforma staden.  Men det är just ett löfte och en möjlighet, och inget en stad besitter utan 

vidare. Med allt vad det innebär är det, som Marshall Berman uttrycker det, en rätt att vara en del av stadens 

spektakel.103 

 

Resonemangen om tillgången till staden och stadens grundläggande funktioner kan givetvis föras vidare på 

olika sätt, bland annat med fokus på dess demokratiska bäring och sociala långsiktighet. För ansedda 

sociologen Richard Sennett ska staden exempelvis vara alstraren av opersonliga (impersonal) möten, där 

diversiteten och komplexiteten av personer, intressen och smaker blir åskådliggjorda som sociala 

erfarenheter – ett forum att träffa personer utan att lära känna dem som personer och en möjlighet att i 

större skala se samhälleliga möjligheter gemensamt med andra.104 1977 i The Fall of Public Man identifierar 

han det han beskriver som intimitetens tyranni, att ”massans” upptagande med sina enskilda livshistorier, och 

därmed privatssfärens psykologiska och emotionella egenheter, införlivats i den allmänna domänen och 

stadens tidigare civilisera(n)de funktioner, och på så sätt försvårat åskådliggörandet av samhällets 

maktrelationer. Värdet av det opersonliga mötet har underminerats, menar Sennett, och därmed stadens 

                                                 
99 Elisabeth Lilja (2011), s. 157 - 163 
100 Mats Franzén (2010), s. 208 ff. 
101 Henri Lefebvre (1996), Writing on cities, s. 147 
102 Jon Caulfield (2010), “Gentrification and Desire”, i The Gentrification reader, red. Loretta Lees m. fl, s. 165 
103 Mats Franzén (2010), s. 
104 Richard Sennett (1993 [1977]), The Fall of Public Man, s. 339 ff. 
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potential som zon för konflikt och konsensus och ett aktivt socialt liv.105 Just dessa normativa aspekter 

fångar också Stadsbyggnadskontoret in i sin rapport Att leva i Stockholm - stadens kapacitet för fria och 

anonyma möten med andra och därmed grogrunden för omförhandlade normer och värderingar. Att de 

också ser staden som arena för personliga bekräftelser får väl indikera intimitetssfärens utbredning som ett 

legitimt anspråk även i offentliga rum, eventuellt till Sennetts förtret men väl i linje med övrig argumentation 

här. Under alla avseenden infrias inte denna kapacitet på alla plan i Stockholm, vilket till stor del härleds till 

själva stadsbyggnadskaraktären. De offentliga rummen i ytterstaden, identifierar Stadsbyggnadskontoret, ger 

ofta ringa förutsättningar och stimulation till oplanerade möten och kontakter med andra, vilket genererar 

en svag offentlig struktur när vistelser med andra i stor utsträckning sker hemmavid.106 Detta må mer eller 

mindre empiriskt understödjas – i sammanhanget vill jag dock vara försiktig med att ge ytterstadens fysiska 

miljöer allt för stor determinerande inverkan på formerna av socialitet, det vore att reducera de boende till 

passiva bifigurer och offer för funktionalistiska planeringsansatser, och en insikt vi bär med oss från 

Lefebvre är ju att rummet alltid är heterogent, präglat av de olika typer av motsättningar (vad det planerades 

för/hur det används) och investeringar av mening som görs i det. Däremot är väl säkert att premisserna för 

meningsskapade, och i upplevelser av tillit, tillhörighet och engagemang, kan främjas eller stjälpas genom 

fysiska miljöer på basis av dess sociala konstituering, vilket ligger i linje med Waquants argumentation om 

tillägnelsen av tillskrivna platsdiskurser. Stadsutformning och arkitektur har på så sätt åtminstone indirekt 

potential att understödja eller undergräva den identitetsrelaterade närvaron – just som komponenter i 

individers egna självbilder och delar i ens livsstilar107, samtidigt som det sätter ljus på relationer mellan 

storstadens disparata platser och invigelsen till social mobilitet (allt detta i sammanhanget av den kultifierade 

innerstaden). 

 

Vidare handlar en postmodern ingång till de här resonemangen följaktligen inte om att skandera att 

kulturella hierarkier blivit överflödiga och att klassificeringar av det sociala livet inte längre gäller utifrån 

omvärldsiaktagelser om en global värld med ett överflöd av symboler och konsumtionsvaror, där 

vardagslivet estetiseras, identiteter fragmenteras och lokalgemenskaper decentraliserats – en på bred front 

epistemologisk upplösning. Det sociala livet må i många hänseenden blivit mer svårtdefinierat utifrån den 

repertoar av uttryck som finns tillgänglig för många att selektivt välja, praktisera och experimentera med 

(och även om Giddens inte ingår i kategorin postmoderna teoretiker – tvärtom avskärmar han sig från 

begreppet – kan hans resonemang om livsstilssektorer i sammanhanget bistå med förståelse), vilket 

åtminstone potentiellt luckrar upp premisserna för deltagande. Men i den logiken är det också grupper som 

medvetet ligger i frontsätet, som använder ett informantionellt övertag om konsumtions- och kulturvaror 

                                                 
105 Ibid. s. 5 & 339 ff.  
106 Stadsbyggnadskontoret (02-2004), s. 19 
107 Elisabeth Lilja (2011), s. 179 ff. 
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och ser till (därför att de har möjlighet) att befinna sig på de platser som utgör högkoncentrerade nästen i 

den ordningen.108 De urbana professionella intar en ”teoretisk” attityd gentemot livet i att de manipulerar 

abstrakta symboler och idéer, globala och lokala teman.109 De rör sig hela tiden framåt i försök att 

(åter)upprätta distinktioner och påvisa kulturellt kapital: 

 

Colonizing new areas for intellectual work is a way of claiming distinction hitherto could be attained only by becoming 

an expert in high culture. […] Their interest in style means that they are likely to be avid consumers of the constantly 

changing.110 

 

I det ljuset finns det öppningar för det kosmopolitiska att hamna i förgrunden för eftersträvan i att det 

gentrifierade stadslandskapet konstituerar globalt orienterade platser i upplevelsen av dess pulser, rytmer 

och möjligheter. När distinktioner på lokal nivå blir mer diffusa eller mångtydiga och med tiden tas i anspråk 

av fler livsstilsgrupper i storstaden, erbjuder en intellektuell orientering mot den globala skalan en 

identitetsmässig grund som visserligen inte är stabil eller fixerad utan skiftande och impulsiv, men likväl har 

potential att erbjuda ingivelsen av en global persona och en mental sammanläkning till motsvarande 

livsstilsgrupper i andra storstäder – kanske i synnerhet i västvärlden.111 Även symboliska 

kvartersbeteckningar som exempelvis SoFo (South of Folkkungagatan, anspelar på SoHo [South of 

Houston Street] i New York City) på Södermalm kan ses som uttryck för sådana strävanden. 

  

Avslutningsvis kan vi alltså se den globala staden som en till stor del ideologisk konstruktion, och de urbana 

professionellas koloniserande av de centrala stadsrummen som uttryck för en post-industriell ordning och 

delar i den globala ekonomins strukturella utbredning i storstäder. Markörer (tecken på exklusion eller 

inklusion) formas därav i levnadsmiljön och genererar i stor utsträckning en hegemon och definierande 

position i sammanhanget av preferenserna hos denna nya klassformations symboliskt konstituerande 

utbredning i rummet. Det är en ny typ av urban regim och maktordning som på ett fundamentalt plan är 

med och präglar det urbana stadsrummet. Delar av stadslandskapet anpassar sig efter de kosmopolitiska 

livsstilar som efterfrågas av den globala stadens nya professionella. Iögonfallande konsumtion och 

estetiseringen av vardagslivet är på så sätt ett uttryck för det globala i det lokala; en manifestation för den 

gentrifierade stadsbebyggelsen. Den mångfald andra identiteter, kulturer och livsstilar som också tar sig 

uttryck i staden är ofta, och på olika sätt, betingade av dessa förhållanden.112 Mönstrena i Stockholm har 

potential att bli särskilt tydliga med anledning av det enklavliknande förortsnätet kretsande runt innerstaden 

                                                 
108 Mike Featherstone (2007), s. 107 ff. 
109 Caroline A. Mills (2010), s.184 
110 Peter Corrigan (1997), The Sociology of Consumption, s. 30 
111 Matthew W. Rofe (2003), “’I Want to be Global’: Theorizing the Gentrifying Class as an Emergent Elite Global Community”, 
i Urban Studies, Vol.40(12), s. 2524 
112 Saskia Sassen (2007), s. 107 – 128 
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(som visserligen förbinds med goda kommunikationer men ofta är tydligt separerade i 

stadsbyggnadskaraktär och rumslig utsträckning). Paradoxalt blir det rum som teoretiskt bör inbjuda till 

möten mellan diversifierade livsstilar genom densiteten av öppna torg och parker, restauranger och caféer, 

kultur- och nöjesutbud, i stadsbyggnadens historiska anslag och som huvudnod för kommunikativa 

förbindelser – också det rum inom vilket det riskerar upprättas de tydligaste distinktionerna om livsstilar. 

 

Med det sagt står inget givet hur mina informanter, i sin stockholmska kontext, förhåller sig till staden i 

allmänhet och innerstaden i synnerhet. När jag söker efter skärningspunkten mellan deras upplevelser av 

Stockholms imaginära ordning och deras egna individuella aktörskap görs det utifrån att ovanstående 

resonemang allt mer börjar bli applicerbara på ett snabbt växande Stockholm. Det är även min personliga 

iakttagelse, av mitt eget Stockholm. Informanternas upplevelser och berättelser blir intressanta i att de är 

formade utifrån en uppväxt- och boendemiljö som står i tydlig kontrast till stadens visioner om sig själv som 

en lukrativ, post-industriell plats. Men det är också i den kontexten de träder fram i sig själva som sig själva, 

som agenter i en subjektivt upplevd ordning av vad platser utgör, och vad platser kan vara för just dem. Det 

är den insikten vi bland annat bär med oss från Lefebvre. Det är också den insikten vi slutligen tar med oss 

från förevarande teoridiskussionen, när allting annat är sagt. 
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4. Metodologiska utgångspunkter 

4.1 Perspektiv 

Ur ett epistemologiskt eller kunskapsteoretiskt perspektiv intar jag en tolkande (interpretativistisk) ställning 

för att nå förståelse. Jag ansluter mig här primärt till en fenomenologisk kunskapstradition och sekundärt till en 

symbolisk interaktionistisk samhällsteori, som förenas i deras anti-positivistiska och tolkande synsätt.113 Jag 

söker insikt i sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriva deras upplevda värld så som den 

framträder för dem själva och bejaka att den relevanta verkligheten finns just där och ingen annanstans. Det 

blir ett klargörande av både det framträdda och det framträddas framträdelseakt, eller ett sökande efter den 

kvalitativa mångfalden och dess väsentliga mening – den förreflektiva nivån av levda innebörder.114 

Kroppen och omvärlden relaterar till varandra i ett ömsesidigt förhållande och en essentiell del i att vara 

människa är länkad till själva perceptionen av ens omgivning – erfarenheten av plats. Mónica Montserrat 

Degen skriver: 

 

Hence, by regarding consciousness as ‘embodied’, phenomenology draws attention to the expressive role of the body, 

linking thereby consciousness, experience and perception. Finally, phenomenology highlights that the body is 

dependent on cultural repertoires and skills but is equally responsive responsible for their reproduction.115 

 

I likhet med Lefebvre bejakas den förkroppsligade upplevelsen. Mot den typen av analys är min 

förhoppning att ett interaktionistiskt perspektiv på aktörskapet i konkreta, sociala situationer kan bidra med 

en dynamik i analysen. I den strävan vilar jag i huvudsak mot Herbert Blumers teser – som understryker 

individen som självrefererande och intentionell116 – och Erving Goffmans rollgestaltning – som tidigare 

redogjorts för – för att lyfta fram tolkandeakten. Grundläggande är att se meningsskapande som sociala 

produkter genererade genom sociala samspel, och aldrig någonting som finns i tingen själva: 

 

They [people] live in worlds of objects and are guided in their orientation and action by the meaning of these objects. 

Their objects, including objects of themselves, are formed, sustained, weakened, and transformed in their interaction 

with one other. This general process should be seen, of course, in the differentiated character which it necessarily has 

by virtue of the fact that people cluster in different groups, belong to different associations and occupy different 

positions. They accordingly approach each other differently, live in different worlds and guide themselves by different 

sets of meanings. Nevertheless […] one must see the activities of the collectivity as being formed through the process 

of designation and interpretation.117 

 

                                                 
113 Alan Bryman (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 28 
114 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 54 
115 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 40 
116 Lars-Erik Berg (2007), s.155 ff. 
117 Herbert Blumer (1969), Symbolic Interactionism: Perspective and method, s. 2-21 
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På ett tydligare sätt bidrar alltså det interaktionistiska perspektivet med en intersubjektiv förståelse, om att 

mentala kartor om platser och deras mening konstrueras och delas gemensamt genom språket och i utbyten 

av narrativ. Mot bakgrund av den post-industriella stadens fysiska landskap kommer givetvis olika sociala 

grupper ha olika spatiala föreställningar.118 Ett interaktionistiskt perspektiv för på så sätt Giddens teman om 

individualiseringen närmare Bourdieus arbeten, i ett placerande av självreflexiviteten under sociala 

betingelser (habitus och kapital).119 

 

I den ordningen hoppas jag växelvis kunna belysa både individen och handlingen i den mån min deskriptiva 

data tillåter, fullt medveten om att frånvaron av deltagande observationer föringar ett fördjupande i det 

senare (en viss inspiration hämtas från Helena Holgerssons avhandling Icke-medborgarskapets Urbana 

Geografi120, både avseende tematik och i kombinationen av två metodologiska perspektiv). Som en följd är 

studiens ansats i all väsentlig mening induktiv. Emellertid är väl alla studier, både deduktiva och induktiva, 

mer eller mindre iterativa i att fokus förflyttas fram och tillbaka mellan data och teori; i föreliggande studies 

kvalitativa forskningsstrategi är dock den induktiva principen ledstjärna. I slutändan relateras givetvis min 

data till den samhällsvetenskapliga referensram jag presenterat ovan och möjliggör ett tolkande på flera 

nivåer.121 

4.1.1 En intervjubaserad studie 

Om den semistrukturerade livsvärldsintervjun är att “erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärd i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”122, som metodgurun Steinar Kvale stillfullt uttrycker det, 

finner vi också där det metodologiska val som bäst främjar denna studies syfte, frågeställningar och 

kunskapsmässiga utgångspunkter. Han sätter den fenomenologiska, tolkande analysen i ett harmoniskt 

förhållande till den kvalitativa forskningsintervjun i dess unika möjlighet att träda in och beskriva den levda 

vardagsvärlden: 

 

I detta fenomenologiska förhållningssätt ligger de kvalitativa studierna av individens upplevelser av sin värld till grund 

för de abstrakta vetenskapliga studierna av den sociala världen. Intervjuerna är alltså inte i denna mening bara 

underhållande kuriosa som läggs till de vetenskapliga basfakta som erhålls genom experiment och enkäter; den 

kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett priviligerat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 

livsvärlden. En betoning på den levda interaktionen i människors värld kan motverka den tekniska koloniseringen av 

livsvärlden som reducerar den kvalitativa mångfalden till isolerade fakta och variabler och som förvandlar det 

intentionala mänskliga samspelet till mål-medel-rationalitet.123 

                                                 
118 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 41 
119 Matt Dawson (2012), s. 310 
120 Helena Holgersson, Icke-medborgarskapets Urbana Geografi (2011) 
121 Alan Bryman, (2002) s. 29 
122 Steinar Kvale (1997), s. 13 
123 Ibid. s. 55 ff. 
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Jag tycker mig också i citatet skönja fördelen av att ingripa ett interaktionistiskt perspektiv med det 

fenomenologiska (vilket också gjorts på andra håll124). Det är kontextuellt intressant att läsa Herbert Blumer 

i hans nästan maniska argumentation för att gå direkt till den empiriska, sociala världen och inte arbeta och 

analysera genom legitimerande teoretiska modeller, protokoll och schematiker (dvs. att bejaka det 

explorativa och induktiva).125 Blumer sökte ”mjuk”, kvalitativ metodik och den kvalitativa intervjun, 

tillsammans med deltagande observationer, framhålls också som de främsta redskapen för att nå dit i ett 

interaktionistiskt perspektiv.126 

 

Forskningsintervjun är också ett professionellt samtal, med en viss typ av maktsymmetri på basis av att 

intervjuaren som agendasättare för samtalet och den som kritiskt följer upp informantens utsagor.127 Att 

intervjuformen har varit just semistrukturerad har för min del inneburit att jag haft formulerade frågor i en 

viss tematisk ordning, men där det innehållsliga i informanternas svar ovillkorligt har fått stimulera till 

följdfrågor och avkrokar. Ett sådant dynamiskt förhållningssätt syftar till ett positivt samspel där 

maktsymmetrin avdramatiseras, intervjun hålls flytande och informanterna känner sig bekväma i att delge 

sina unika perspektiv och erfarenheter.128 Utifrån en fenomenologisk horisont har jag därtill strävat efter att 

lyssna utan förutfattade meningar, och utan att avbryta informanterna i deras utsagor.129 

  

Med det sagt har intervjuerna, som samtliga varit enskilda med varje informant och varat i snitt ungefär en 

timme, för den här studien förmodligen varit några av de mest utmanande jag företagit mig under mina 

akademiska år. Med utgångspunkt i ens frågeställningar och tematik finns det, som Kvale också 

uppmärksammar, en risk att svaren blir mer spekulativa än deskriptiva.130 Lite självkritiskt inser jag att vissa 

partier av några intervjuer lutar åt det spekulativa; en fallgrop tämligen svårundviklig när mina 

frågeställningar är tätt sammanknuten med informanternas värderande om det bra och dåliga, och om 

sakernas tillstånd som en konsekvens av stadens politik och praktiker. Det blir en svår balansgång eftersom 

jag, som ovan beskrivet, försökte hålla en neutral roll och inte avbryta utsagor. I den mån det lite mer 

spekulativa presenteras i analysen kommer det framgå som en citerad utsaga och tjäna som komplement till 

mer deskriptivt innehåll. 

                                                 
124 Se exempelvis Nevan Wrights & Erwing Loosekot (2012), “Interpretive Researd Paradigms: Points of Difference”. ECRM 
2012 Proceedings of the 11th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies 
125 Herbert Blumer (1969), s. 47 ff. 
126 Lars-Erik Berg (2007), s. 180 
127 Steinar Kvale (1997), s. 13 
128 Ibid. s. 122 
129 Ibid. s. 126 
130 Ibid s. 123 
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4.1.2 Analysprocess 

Min analysprocess har, efter datainsamling och transkribering, tagit följande steg:  

1. Initial läsning för att nå en känsla för helheten i empirin. 

2. Ett fastställande av de meningsbärande enheter som har särskilda innebörder. Dessa lyfts ut ur 

texterna för vidare analys. 

3. Skapandet av teman (kluster) utifrån min egen tolkning av informanternas perspektiv i de 

meningsbärande enheterna. Totalt genererades cirka 10 teman. 

4. En fördjupad analys, där frågor, utifrån studiens syfte, ställs till de meningsbärande enheterna och de 

teman som genererats.   

5. De meningsbärande enheterna koncentreras för att så avskalat som möjligt vara deskriptiva utsagor i 

den slutgiltiga analysen. 

6. Essensen identifieras och blir föremål för min egen tolkning; i ett första steg så som den är i sig själv 

och i ett andra steg i relation till studiens teoretiska referensram. 

7. Resultatet formuleras och struktureras för att bli föremål för andra läsare. 

 

Denna analysprocess tar till stora delar sin inspiration från en fenomenologisk baserad 

meningskoncentrering, och lämpar sig väl i analysen av långa, komplexa intervjutexter. Genom den råder 

dessutom en överensstämmelse mellan själva intervjumetoden och studiens kunskapsmässiga perspektiv.131  

4.2 Forskningsförlopp 

Min resa med den här studien började en bit in på vårterminen 2013, efter att terminens inledande veckor – 

inte jättefå dessvärre – ägnats åt att med blåslampa söka tematiker och frågeställningar jag med lusta kan 

ägna mig åt månader och eventuellt åter månader framöver. Detta gjordes i huvudsak genom att läsa 

sociologiska tidsskrifter, avhandlingar, uppsatser och dylikt. När väl studiens tema utkristalliserades började 

den sammanvävning av de teoretiska perspektiven och den diskussion om den post-industriella staden som 

sysselsatte mig fram till terminsslut. Jag gick således ”på sommar” med en begynnande referensram för den 

empiri jag önskade nå. Det var i sig inte min strategiska avsikt, men föll så ut då jag valde ett 

forskningsområde jag ville och behövde återbekanta mig, också för att motivera mina frågeställningar. 

Noterbart är även att jag initialt hade två informantgrupper i åtanke – den andra (och i denna studie icke-

närvarande) utgörande av till Stockholm inflyttade unga vuxna från mindre, svenska städer. Den preliminära 

frågeställningen var i det skedet mer komparativt inriktad, mot likheter och skillnader i hur de två 

(konstruerade) grupperna upplever och deltar i Stockholms innerstad. Av tids- och omfångsmässiga 

avgränsningsskäl och en förutseende svårighet att få tillträde till fältet (kontakter) sållade jag dock snart bort 

denna andra fokusgrupp. Det är väl som Martyn Hammerslay och Paul Atkinson noterar i Ethnography, att 

                                                 
131 Ibid. s. 177 ff. 
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frågeställningar ofta tenderar att vara överambitiösa initialt men att de heller inte konstituerar själva designen 

för studien132, varpå processen kunde fortsätta i stort sett på samma linje. 

 

Uppsatsen återupptogs i samband med höstens terminsstart, parallellt med en extern kurs på 15hp. Inte 

själva skrivprocessen, utan jag startade direkt arbetet med att komma i kontakt med potentiella informanter. 

Det arbetet hade jag förvisso småstartat lite under juni månad, när jag över en fika frågade en tidigare 

studievän, uppvuxen och boende i Järva, om han kunde tänka sig att medverka i min studie som informant 

och även distribuera mig andra kontakter. Jag vill nog beskriva honom som en gatekeeper133; även om han inte 

gav mig tillträde till en formell organisation eller ett avgränsat område utifrån någon professionell roll, så var 

han oumbärlig för att denna studie gått att genomföra, åtminstone i dess nuvarande tidsram och form. Han 

delgav mig i september namn på och telefonnummer till sju personer, samtliga vänner och bekanta, varav de 

sex jag fick kontakt med gladligen, och till min stora tacksamhet, ställde upp på att intervjuas. Genom en av 

dessa informanter fick jag i sin tur kontakt med ytterligare tre personer som märkbart entusiastiskt ställde 

upp, och med vilka jag någotsånär lyckades nyansera könsfördelningen i fokusgruppen till sex killar och tre 

tjejer. Själva processen kan till stora delar beskrivas som ett snöbollsurval, där informanter leder mig vidare 

till potentiella informanter.134 I september gjorde jag även ett försök att få kontakt med Tensta 

boxningsklubb och Blå Huset – delar av Stadsmissionen i Tensta – för att den vägen kanske komma i 

kontakt med informanter, men när jag dessvärre inte fick svar på mina mail lades fokus på de redan 

etablerade kontakterna. 

 

Samtliga intervjuer kom att genomföras höstterminen 2013, med merparten i oktober och två avvikandes i 

septembers slutskede respektive novembers begynnelse. Intervjuerna transkriberades löpande. Resterande 

terminstid upptogs sen av slutförandet av den kurs jag läste parallellt, varför uppsatsen återigen fick vila 

några veckor. Vårterminen 2014 har sedermera ägnats åt att arbeta med (som i en kategoriseringsprocess 

genererande meningsbärande kluster) och analysera min empiri, utmynnande i det avsnitt som alldeles, 

alldeles strax tar vid. 

4.2.1 Urval 

Jag har i denna studie intervjuat nio informanter som alla har sin härkomst och uppväxt i Järva (med vilket 

jag avser de miljonprogramområden som utgörs av Rinkeby, Tensta, Akalla, Husby, Kista och Rissne).  

Samtidigt som min intention var att samtliga också skulle vara boende där vid intervjutillfället, blev det 

aldrig en problematisk fråga huruvida jag skulle gå vidare med två informanter som de senaste ett eller två 

åren flyttat därifrån, eftersom de tillbringat flera år av sina vuxna liv i Järva. Tvärtom hoppades jag få ta del 

                                                 
132 Martyn Hammerslay & Paul Atkinson (2007), Ethnography, s. 26 
133 Ibid. 49 ff. 
134 Alan Bryman, (2002) s. 313 
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av unika perspektiv genererade ur det förhållandet. Och även om de inte längre är bofasta i Järva är de 

frekvent i området för att besöka familj och vänner – det är fortfarande ett ”hem”. Mitt första 

urvalskriterium var således individer med en tydlig förbindelse till Järva och därmed en plats där stadsmiljön 

och de sociala grupperna i många och elementära avseenden skiljer sig innerstadens. Med regeringens 

terminologi kan vi deklarera Järva som en plats av utanförskap135, där den urbana livsformen inte ses som en 

del av tillväxtstaden.136  Ett annat kriterium var att informanterna ska vara unga vuxna och därmed i den 

ålder storstadsinvånare tydligt engagerar sig i livsstilskonsumtion. Samtliga informanter är mellan 25 – 27 år. 

Samtliga har också en icke-svensk bakgrund, vilket inte var ett kriterium för medverkan även om det utfallet 

sågs som sannolikt mot bakgrund av platskriteriet. Av den orsaken finner jag också ett värde i att för läsaren 

notera informanternas mörka eller ”icke-svenska” drag, som ett kontextualiserande inför empiri och analys.  

 

Nedan följer namnen på mina informanter, så som de är fingerade i den här studien: 

 Killar: Panos; David; Isaac; Ceasar; Alexander; Lucas. 

 
 Tjejer: Gina; Natalie; Lori. 

4.2.2 Etik  

Det har genom studiens fältarbete för mig varit av stor vikt att informanterna får gedigen information om 

vad studien handlar om och syftar till, så att det informerade samtycke137 de ger inte vilar på vilseledande 

grunder. Jag var därför angelägen redan vid de initiala telefonkontakterna med informanterna att i grova 

drag beskriva studiens frågeställningar; delvis eftersom min första informant och gatekeeper själv redogjort 

för mitt syfte när han nådde ut till de kontakter han distribuerade till mig. Det var en garant för att 

informanterna redan innan ett eventuellt fysiskt möte hade nåtts av en enhetlig bild av studien, utan 

missförstånd. Väl mellan fyra ögon kunde jag lite mer fördjupat beskriva studiens frågeställningar, samtidigt 

som jag berättar att de när helst efter eget beslut kan dra tillbaka sin medverkan. Genom denna rutin 

lyckades jag uppfylla de två första av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer138, det vill säga 

informations- och samtyckeskravet. Likaså har jag meddelat informanterna att de uppgifter de lämnar inte 

kommer användas i något annat sammanhang än i min studie, således i linje med nyttjandekravet. Den 

siststående principen, konfidentialitetskravet, riskerar bli en lite mer komplex fråga då kravet syftar till 

informanternas anonymitet och oidentifierbarhet i studien. Som Bente Gullveig Alver och Örjar Öyen visar 

har de ökade forskningsetiska kraven på anonymitet ställts emot värdet för forskaren att kunna beskriva det 

                                                 
135 Regeringen pressmeddelande 3 September 2012, ”Stimulansmedel för att stärka utanförskapsområden”: 
http://www.regeringen.se/sb/d/16310/a/198155 (11/11-2013) 
136 Birgitta Svensson (2011), ”Liv, plats och identitet i det urbana rummet”, i Andra Stockholm: Liv, plats och identitet i storstaden, red. 
Bo Larsson & Birgitta Svensson, s. 28 
137 Bent Gullveig Alver & Ørjar Øyen (1998), Etik och praktik i forskarens vardag, s. 99 
138 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”: 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 21/02-2014 

http://www.regeringen.se/sb/d/16310/a/198155
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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detaljerade och nyanserade.139 För min del har det, först och främst, aldrig varit en fråga huruvida 

informanternas riktiga namn ska fingeras – det var för mig självklart. Vidare har ett fåtal ord – ofta namn – 

strukits eller modifierats så att dessa inte explicit skvallrar om upphovsman.  Därutöver är dock allt 

autentiskt – även den språkliga karaktären som i all väsentlighet inte har omskrivits från talspråk. 

4.3 Reflektion 

Metodologiavsnittet är till stora delar ett sätt att visa på en medvetenhet kring studiens validitet (som 

försvarbara kunskapsanspråk – undersöks vad som var avsett att undersökas?) och tillförlitlighet (hänför sig 

till forskningsresultatens konsistens), som ett legitimerande med utgångspunkt i studiens kvalitativa 

premisser. Jag ligger i linje med att betrakta begreppen som vilande på min – forskarens – 

hantverksskicklighet.140  Med en genomgående kritisk syn på hela min analysprocess har jag försökt nå en 

validitet som, oundvikligt, tar avstamp i mina kunskapsteoretiska utgångspunkter (och därmed inte är analog 

med den positivistiska forskningens validitet). I den meningen har mitt kontrollerande och ifrågasättande 

mer handlat om att undvika en snedvridning i mina val och tolkningar av empirin, än att i slutändan kunna 

verifiera resultat mot objektiva fakta. Valida kunskapsanspråk för den här studien framträder när jag beaktar 

min förförståelse och konkurrerande tolkningsalternativ ställs mot varandra, mot en fond av det 

kontextspecifika.141 Genom att redovisa min analysprocess ovan har jag försökt visa på en medvetenhet 

kring de här frågorna.  

 

Betraktande studiens tillförlitlighet görs exempelvis ovanstående reflektioner om intervjusamtalet på basis av 

min erfarenhet och färdighet som djupintervjuare, samt den ständigt löpande självkritik jag riktar mot mig 

själv i min forskarroll. Hur och vad svarar informanterna mot bakgrund av mina frågeställningar, 

intervjufrågor och den sammanlagda kontexten av intervjun? Exempelvis finns risken att de tolkar att jag 

som intervjuare fördrar utsagor där innerstaden sätts i polemik med förorten och låter utsagorna formas 

därefter; bejakande eller tvärtom att de sätter sig i motstånd till vad de upplever att jag som ”svensk”, manlig 

akademiker önskar nå med mitt (pretentiösa) syfte. Jag är bekväm i att säga att dessa fallgropar sannolikt 

undvikits både genom hur jag formlurat frågeställningar och intervjufrågor (som öppna och inte ledande), 

och hur jag agerat i och upplevt intervjuerna, men ur den komplexitet som genereras i situationen av en 

livsvärldsintervju finns inga säkra konstateranden, och i slutändan blir det just hantverksskickligheten som 

fäller avgörandet för en intervjustudies bärkraft.   

 

Avslutningsvis noterar jag också kritiskt att frågor om validitet och tillförlitlighet kan uppdagas mot 

bakgrund av mitt urval och den process som föranledde det. Hur representativa är mitt urval för unga vuxna 

                                                 
139 Bent Gullveig Alver & Örjar Öyen (1998), s. 107 ff. 
140 Steinar Kvale (1997), s. 213 - 221 
141 Ibid. s. 218 ff. 
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boende i Järva? Som en följd av min ingång till fältet är flertalet av informanterna vänner eller bekanta med 

varandra och kan därmed genom sina historiska, sociala band ha specifika erfarenheter och intressen som 

inte delas med många andra unga vuxna i Järva. Mitt urval har förvisso en variation när det gäller exempelvis 

sysselsättning - lönearbetande (i kvalificerade och tillfälliga roller), studerande (på universitet/högskola och 

komvux) och arbetssökande finns samtliga representerade - men den typen av konstateranden fångar inte 

den komplexitet som föranleder den här studiens frågeställningar. Denna kritik blir ofrånkomlig, och som 

det är på ett generellt plan med intervjun som metod blir just en form av överförbarhet en empirisk fråga, där 

täta och rika beskrivningar är det som i synnerhet underlättar för andra att applicera mina resultat på andra 

miljöer.142  

 

 

 

                                                 
142 Alan Bryman (2002), s. 260 
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5. Empiri och Analys 

Följande analys och tolkande diskussion av den empiri jag för studien tillägnat mig tar en lite brokig väg, 

men i huvudskåror betraktat tar den avstamp i den generella upplevelsen och tillägnelsen av Stockholm, både 

som semantiskt representation och materiell stad, och hur informanterna mentalt och fysiskt orienterar sig i 

den. När sedan innerstaden mer explicit betraktas görs det på basis av ungdomsårens kronologiska gång mot 

en vuxenhet, för att få insikt i, utifrån informanternas berättelser och perspektiv, innerstadens position i en 

storstadsregion. Innan den Avslutande diskussionen tar vid har vi, i avsnittets sista och största del, sökt 

skärningspunkten mellan den kvalitativa upplevelsen av innerstaden och informanternas agentskap.   

5.1 Stockholm diskursivt 

Samtliga intervjuer inleddes med den öppna frågan ”Vad är Stockholm/Vad tänker du när jag säger 

Stockholm?”. Jag sökte - innan vi rört oss in på uppsatsens tematiker och för stunden etablerat en stämning 

i intervjun som sådan – det intuitiva svaret på vad informanterna lägger i Stockholm, det vill säga den 

semantiska representationen av en viss plats. I det här fallet en storstad i sin tur inrymmande en myriad av 

liv och mindre platser, åtminstone i skandinaviska mått. 

 

Hem, hemstad eller att det känns som hemma, är vad samtliga informanter inleder sina svar med. Stockholm 

knyts till en själv, till ens personliga utveckling, och till en trygghet. Ingen avvärjer sig från Stockholm som 

beteckning, exempelvis hänvisande till att det bara är den del av Stockholm man bor och är uppvuxen i som 

är ens hem. Jag tror det är en viktig insikt, att trots informanternas varierande deltagande i och tillägnelse av 

innerstaden och dess kulturella spektrum är ingen främmande för den diskursiva ordning de upplever ligga i 

Stockholm som storstadsregion, utan finner där någon form – deras egen form – av hemvist och 

självidentifikation vid sidan av, eller snarare tillsammans med, andra platsbaserade identiteter, exempelvis från 

Järva: 

 

Stockholm är hemma. Det som har format en. Panos 

 

Om någon frågade mig när jag pluggade i Eskilstuna ”amen vart är du ifrån?”, då svarade jag ”jag är från Stockholm”. 

Då är jag stockholmare. Det är lite beroende vem jag pratar med. Stockholm känns som hemma, men det känns 

kanske inte som hemma när jag är i city. Mot när jag är här, i Husby. Då är jag hemma. Så det är lite beroende på vart 

jag är och vem jag pratar med. Men alltså Stockholm... det är hemma. Gina 
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Stockholm är mitt hem. […] Men alltid när folk frågar var jag är i från, även när jag bodde i [en annan stad], kommer 

jag säga att jag är från Rinkeby. För det är det som är hem för mig, jag hade aldrig varit den jag är utan Rinkeby. Så 

även om jag kommer bort från stället så kommer jag aldrig riktigt bort. Ceasar 

 

[…] en plats för möjligheter. Möjligheter till att utvecklas och lära sig saker. Lori 

 

Det är hem, det är identitet. Jag ser det utifrån mig själv. Alexander 

 

Stockholmstillblivelsen, skriver etnologerna Piamaria Hallberg och Rebecka Lennartson i en intervjubaserad 

antologi inriktad på identitet i huvudstaden, ”tycks emellertid främst handla om den egna relationen till den 

fysiska staden, snarare än att bli upptagen i en föreställd gemenskap. […] om att bli den man egentligen 

upplever sig vara.”143 Till skillnad från nationer, som är abstrakta och idealiserade föreställningar och 

gemenskaper, resonerar Hallberg och Lennartson att städer framträder som alltför konkreta realiteter för att 

objektifieras i någon vidare mening. Som imaginär föreställning är städer präglade av våra fysiska kroppars 

levda liv i stadens fysiska rum. Staden drar sig från att bli representerad som något enhetligt, avgränsat och 

koherent. Ett urbant medborgarskap, i en global stads pluralitet, bärs inte upp av formella handlingar (pass 

och röstsedlar) eller imaginära gemenskaper, utan av de reella erfarenheter vi tillägnar oss i dess 

diversifierade rum.144 Det är som Lefebvre påminner oss om, att rummet börjar som handfast materialitet 

med våra kroppars uppehållande, vari samhället konstitueras. Alltid heterogent, alltid präglat av 

förskjutningar och motsättningar. 

  

Staden utgör ingen unisont upplevd uppsättning platser, kulturer och livsstilar, vilket tidigare konstaterades i 

studiens teoridel. Det behöver förvisso inte nationen heller göra, men skiljelinjen blir på något sätt intressant 

när informanterna upplever sig ha en stockholmsk identitet samtidigt som invandrare och svenskar - eller ”mitt 

lag” och ”det andra laget” som Ceasar vid ett tillfälle uttrycker det - hos merparten av informanterna 

används som kategorier för att beskriva stadsmiljöer, förort och innerstad, eller en form av grundläggande 

existensvillkor. Det urbana rummets medborgarskap (som abstrakt kategori) blir ett intersubjektivt 

inkännande som föregår huruvida man känner sig som en fullfjädrad svensk; svensk med 

invandrarbakgrund; invandrare – hur man än vill sätta ord på det. Därmed, resonerar jag, blir heller inte 

Stockholm som meningsbärande diskurs för en diversifierad storstadsregion främmande för informanterna 

eftersom de genom deras levda liv formar sina egna erfarenheter och berättelser som de kopplar till epitet, 

                                                 
143 Piamaria Hallberg & Rebecka Lennartson (2011), “’Stockholmare är människor de med’: Inflyttade stockholmares platstagande 
och identitetsskapande”, i Andra Stockholm: Liv, plats och identitet i staden, red Bo Larsson & Birgitta Svensson, s. 254 ff. 
144 Ien Ang (2006), “Nation, Migration and the City: Mediating Urban Citenzenship”, paper from the ESF-LiU Conference 
“Cities and Media: Cultural Perspectives on Urban Identities in a Mediatized World”, Vadstena 25–29 October 2006, 
(http://www.ep.liu.se/ecp/020/003/ecp072003.pdf), s. 33  
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må det i synnerhet vara vid de platser av staden som kan betecknas som ”perifera”. Eller som Alexander 

uttrycker det i citatet ovan: ”Jag ser det utifrån mig själv”. 

5.1.1 Perceptuellt/kartografiskt 

Ovanstående kan vidare förklaras genom att uppmärksamma den roll den blåa tunnelbanelinjen har för 

informanterna. I deras beskrivningar av Stockholm som geografisk plats inryms just dikotomin innerstad-

förort, ofta beskrivet med exempelvis Sundbyberg och Solna som en (positivt värderad) ”mix” däremellan. 

Geografiska platsbeteckningar som norrort, västerort och söderort hamnar i bakgrunden för en uppdelning 

av förorter och innerstad som skilda typer av stadsmiljöer med olika typer av ”karaktärer” (Lucas ord, om 

förorternas invånare), där exempelvis Fittja och Alby delar platskategori med Rinkeby och Tensta i sina 

relationer till innerstaden. Men det informanterna i synnerhet framhåller är att de orienterar staden genom 

Stockholms tunnelbanelinjer. De föreställer sig Stockholm genom den röda, gröna och blåa linjen – där den 

sista på ett tydligt sätt utgör en faktor för identifikation: 

 

Jag tänker faktiskt tunnelbanelinjer. […] Blå linjen har alltid varit hem för mig. David 

 

Jag tänker tunnelbanekarta, jag tänker blå linje, grön linje, röd linje. Pendel är lite eget. Sen dom lite fina områdena, 

Täby, Danderyd, dom är lite egna. Annars identifierar jag mig själv som blå linjen alltså. [C145: Vad innebär det för dig, 

jämfört med övriga linjer?] Då är det stolthet, alltså. Det är allt. Det är ofta så man diskuterar med varandra som 

invandrare i alla fall, om orter. Det blir alltid hederssnack: ”amen vi har den bästa den här, vi har den bästa 

fotbollsspelaren, det är snyggast i blå linjen”. Gentemot de andra linjerna. ”Vi har bästa fotbollsspelaren, vi har bästa 

centrum, vi har snyggaste tjejerna”. Alexander 

 

Men jag tänker alltid tunnelbanelinjer, det är dom ställena. Och då kanske det är mer att jag inte säger norrort, 

västerort utan då är det blåa linjen, gröna linjen, röda linjen.[…] Ja, men det är med tunnelbanelinjer jag definierar 

Stockholm. Gina 

 

Jag tänker tunnelbanelinjer. Jag tänker blåa, gröna, röda linjen. Och jag tänker att dom linjerna även formar någon slags 

identitet. Jag tänker mig också att linjerna står för någonting särskilt. […] [C: Identifierar du dig med blåa på något 

sätt?]  Ja, det gör jag definitivt. När folk frågar var jag kommer ifrån så är det blåa linjen. [C: Vad symboliserar blåa?] 

Alltså förutom att blåa linjen är den linje jag personligen känner mig mest trygg i för att det är den linjen jag åkt med 

som mest... Alltså som jag sade innan är den blåa linjen tyvärr för mig förknippad med stora samhällsproblem. Mycket 

socioekonomisk utsatthet. Dåliga skolor, dåligt utbud. […] Men för mig är blåa linjen hemma, det har inte förändrats. 

Lori 

 

Den blåa linjen rör sig nordväst från innerstaden och förgrenar sig i Västra Skogen ut till Hjulsta respektive 

Akalla.  Den förbinder Järva med närförorterna Solna och Sundbyberg. Informanternas rörelsemönster i 

                                                 
145 C är i sammanhanget jag själv (Christoffer), uppsatsförfattaren, i intervjusituationen. 
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Stockholm är tydligt präglat av den blå linjen. Ett par arbetar i anslutning till den, några andra använder den 

för att nå sina studie- och arbetsplatser i innerstaden. Lori, den informant som bor i innerstaden, tar blå 

linjen ut på helgerna för att besöka sin familj. Isaac, som numera bor i Vällingby, rör sig ofta ”hemåt, mot 

mina vänner, mot Rinkeby”. Deras beskrivningar visar att de på fritiden till övervägande del håller sig i Järva 

med omnejd, med innerstaden som ett utflyktsmål när man har ett specifikt ärende eller vill ta del av 

nöjesutbudet (till detta återkommer vi). Det är egentligen bara David som berättar för mig att han mer eller 

mindre regelbundet besöker vänner runtom i staden, i Huddinge, Skärholmen och Vällingby.  

 

Jag tror inte det går att underskatta den blå linjens betydelse för informanterna. Detta ur två synvinklar. 

Dels som den arena i sig informanterna i direkt anslutning till kommit att leva sina liv och skapat sina 

berättelser. Möjligtvis kan detta belysas genom en lite lekfull hantering av Lefebvres spatiala triad. För det 

första är informanterna väl förtrogna med den blå linjens rumsliga praktiker (spatial practices). Rummet som 

sådant har mer eller mindre varit konstant sen sin begynnelse, det har inte varit föremål för de omvandlingar 

som platser på gatunivå ofta är. De känner väl till dess utsträckning, gränser och anvisningar och hur de 

själva i symbios med andra rutinmässigt framträder i det. För det andra görs detta på ett sätt som inte torde 

rivalisera med de ursprungliga föreställningarna av rummet (representations of space), eftersom det syftar till 

transportering i en kalhuggen och alltjämt homogen miljö (underjord/peronger/tågvagnar). Det är en 

allmän och offentlig miljö utan kommersiella inslag, vid sidan av någon enstaka Pressbyrån på gatunivå, och 

därmed befriad från de regler och föreställningar som ofta följer i kommersialiserade miljöer, för vilka jag 

också resonerat kring tidigare. De intellektuella förväntningarna på rummet är också att det per definition är 

till för det mångkulturella Järva på grund av dess geografiska belägenhet, där människor med sina vitt skilda 

bakgrunder och ofta en socioekonomiskt svag ställning måste få ta plats på sina egna villkor, som sig själva, 

och i vilka sfärer de än befinner sig i. Detta försöker inte omförhandlas av 

stadsplanerare/arkitekter/marknadsförare, och rummet är på så sätt förskonat från de globala och post-

industriella effekterna på staden. För det tredje är den blåa tunnelbanelinjen som en form av vardagligt 

nyttjad institution en symbol för identifikation (representational spaces) för säkerligen många, många fler i Järva 

vid sidan av mina informanter (vilket också kan ses mot bakgrund av den rent stadsmässiga 

sovstadskaraktären ovan jord, vars funktionsmässiga utformning vi noterat att åtminstone Stadskontoret 

tillskriver en svag offentlig stuktur). Och jag tror inte det finns en diskursiv kamp om själva tillägnelsen av den 

blå tunnelbanelinjen. Visserligen är den i folkmun associerad med de sociala problem som ofta förknippas 

med Järva, det är den hos flera av mina informanter också, men eftersom tillägnelsen nödvändiggör en 

rumslig besittning är den geografiska belägenheten avgörande i samklang med att den blå linjen som arena 

inte erbjuder utomstående något i ett eventuellt deltagande annat än som transportionsmedel (jämför med i 

Järva belägna Kista Galleria och hur den som kommersiell arena kan bli en ”kamp” mellan olika 
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livsstilsgrupper, fastighetsägare och reklammakare). Att den blå linjen är ett föremål för ett tillägnande 

kommer i slutändan också av den relativa upplevelsen av Stockholms samtliga tunnelbanelinjer: 

 

När jag flyttade ut till Vällingby, det var ett par år sen bara, så kände jag att det är skillnad att åka tåg. För när jag åkte 

blå linjen så satte sig folk vart som helst, satte sig bredvid en även det inte var så fullt. Men i grön linje är det mer att 

folk letar efter sin egen trygghet, att dom undviker att sätta sig bredvid dig om du ser ut på ett visst sätt. Jag har känt 

det i alla fall, att folk undviker sätta sig bredvid mig om det finns nån som ser ut som dom. Så då håller dom sig vid 

sina egna. Isaac 

 

Dels, slutligen, som en arena av instrumentell karaktär, i att den ger direkt tidsrumslig förbindelse till andra 

arenor och platser: 

 

Jag gillade att utforska, så jag och några kompisar åkte in till stan - jag hade aldrig varit i stan. Det var samma sak med 

tunnelbana, jag bara satte mig och åkte några stationer för att utforska. Panos 

 

Med avstamp i ovanstående kanske man kan beskriva det som bekväma ingångar till andra platser och rum i 

Stockholm, eller åtminstone som en bekväm fysisk förbindelse. Den skänker förutsättningar för en social 

mobilitet. Detta kommer vidare illustreras i nästa avsnitt, när blickarna vänds mot innerstaden och hur 

informanterna i lite yngre dagar skapar en relation till platsen. 

5.2 Innerstaden som en ny social handlingsmiljö 

När fokus nu flyttas från Stockholm som storstadsregion till innerstaden specifikt är jag initialt intresserad 

av informanternas relation till, och upplevelse av, innerstaden under deras ungdomsår. Jag presenterar här 

några längre utdrag så att deras egna röster får ta plats: 

 

Ja, alltså jag kan inte komma ihåg första gången jag åkte dit. När jag var liten då var det ju att man åkte in med mormor 

och morfar, gick på museum, åkte till Skansen ganska mycket, gick på Gröna Lund på sommaren. Då hade jag ingen 

känsla av vad det var inne i stan, utan då var det bara dom här platserna. Jag tänkte inte så mycket på att de låg inne i 

stan, att det var någon skillnad mot där jag bodde. Det var väl när jag kom upp i tonåren och åkte in till stan, då var det 

”roliga platser där man kunde träffa andra människor” [tillgjord, dramatisk röst]. Och på sommarlovet var det ung08146 

som man åkte till, och då kunde man träffa andra människor som inte bodde där jag bodde. Oftast då från andra 

förorter; inte ungdomar från innerstan. Dom har jag aldrig umgåtts med, dom var någonting annat, utan det var att 

man träffade andra förortsungar fast inne i stan. En mötesplats, såg jag det som. Man åkte dit, man kollade i butiker, 

gick runt och bara hängde. Det var såhär ”ska vi åka in till stan?” [exalterad röst] och då var det något helt annat, det 

var inte såhär ”ska vi åka till Rinkeby?” eller ”ska vi åka till Tensta?”. För det gjorde vi inte så mycket, vi höll oss hära. 

Och här var det att man bara träffades och tog en promenad, men det var något speciellt att åka in till stan. Det kändes 

spännande. Gina 

                                                 
146 Festival för ungdomar vid Kungsträdgården. 
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Stan var en helt ny värld. Då såg man inte bara förortsmänniskor. […] Men stan... dom var dom och vi var vi, alltså... 

då, eller känslan är lite så nu också i och för sig. Men det var något spännande för det var nytt. En helt ny mentalitet. 

Ett nytt sätt att se på folk, en helt ny... hur det var bebyggt. I alla fall i orten det är mycket betong. […] Och sen när 

man var i stan var det mycket finare byggnader, det var mycket trafik, ljud, mycket som stimulerade ens sinnen, till 

skillnad från förorten hemma. Sen när jag började gymnasiet blev man lite mer självständig, man besökte olika delar av 

stan, man hade vänner från olika delar av stan. Ja, det var en ny spännade värld att se alltså.  Alexander  

 

När jag var yngre var det en grej att åka in. Det var så nytt, man bodde så långt därifrån. Eller så långt ut var det ju inte, 

20 minuter, men man var ändå utanför. […] Det är där saker och ting händer. Man upplever det så. Det finns inte så 

mycket att göra här ute i förorten. Så det var en grej att åka in. Det var ett äventyr att åka in till stan [skratt].  Lucas 

 

Mina första minnen av stan som mötesplats var högstadiet, 8:an ungefär, det var när jag skulle träffa tjejer som inte var 

från blå linjen, alltså du vet tjejer från typ gröna eller någonting annat, det blev som en gemensam mötesplats för det 

var lika långt för mig att åka in som det var för henne att åka in. Och det var oftast där det fanns... Ja, vi ville gå på bio, 

amen vi åker till stan... För att äta, man kunde äta i Kista å sånt också men där fanns det en chans att man skulle träffa 

folk man kände och man ville undvika folk man kände, eh framförallt om det var en ful tjej man skulle träffa [skratt]. 

Det blev mycket stan, så mina första minnen av stan som mötesplats var för att träffa folk som inte bodde på blåa, 

tjejer eller kompisar. Ceasar 

 

När man var yngre så var det bara för att se annat folk än det man vanligtvis såg i Rinkeby ungefär. En mix. 

Mötesplats.[…] Vi åkte till stan, kom upp på plattan. Då såg det annorlunda ut där, det var ett café vid utgången på 

plattan. Ovanför där, ett runt. Men vi gick inte så långt ifrån tunnelbanan utan vi gick ett varv runt plattan in i cafét. 

Och så var det ingen som jobbade så vi tog en semla och sprang därifrån [skratt]. Panos 

Så det var mer att man gjorde det till en grej, man åkte in till stan för att göra någonting. Istället för att vara hemma, 

eller alltså där man bodde. Istället för att göra någonting i Akalla så åkte man in till stan för att göra någonting, så då 

gjorde man sig i ordning för att åka någon annanstans, för att hitta på någonting. Och det var liksom det som var 

fritiden. [C: Kändes det spännande?] Precis. Och sen kompletterade man det... Orkade man inte göra något, vilket 

innebar att man skulle åka iväg in till stan, så tog man långa promenader i Akalla. Och det var liksom så man upplevde 

Akalla. Lori 

 

Jag var ganska ung när jag var mycket i stan och hängde. Runt 13, 14. Då verkligen hängde jag med andra polare och 

såg stan som en ”wowstad”. David 

 

Men jag vet att jag tyckte det var jättehäftigt, jag kände mig skitstor. Natalie 

 

Ungdomstidens viktigaste teman, så som frigörelsen från barndomen och en form av kvalificering för en 

vuxen identitet, utvecklas i samklang med staden och dess upplevda möjligheter och hinder, där de fysiska 

miljöerna direkt eller indirekt är med och påverkar socialisationsprocessens mentala strukturer. Alltså i linje 

med det jag tidigare resonerat genom Ali Mandipour, men i en ungdomsfas ännu mer ”determinerande”. 
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Samtidigt är tonåringen på alla sätt och vis organisatör av sitt eget liv inom ramen för ett kreativt, symboliskt 

arbete; en konsekvens av en modern, individualiserad och urban miljö. Det finns ett behov av att utforma 

sin egen ungdom.147 I den kontexten är det intressant att se hur innerstaden tonar upp hos informanterna, 

som något att självreflexivt värdera. Jag undgår inte associera det informanterna beskriver till Georg Simmels 

Storstaden och det andliga livet, uttryckt i innerstaden som en ”wowstad” med ett ”nytt sätt att se på folk” och 

en ”ny mentalitet”, som en plats ”som stimulerade ens sinnen” och för att ”undvika folk man kände” – att 

försätta sig i anonymitet. Det är självklart fascinerande att konstatera att det Simmel stilfullt satte ord på 

redan 1902 återspeglas ett sekel senare, när ungdomar levande i en nordeuropeisk storstads urbana utkant 

upptäcker en ny typ av stadsmiljö i stadens centrum. Utsagorna måste därför också förstås mot bakgrund av 

att informanterna som tonåringar insett sin egen boendemiljö som diametralt annorlunda den de upptäckt i 

innerstaden; dvs. att upptäckten av en ny plats också säger någonting om deras egen plats. Innerstaden kom 

att ses som en mötesplats, som något spännande och jättehäftigt, där saker och ting händer, där man kan gå 

på bio – i slutändan en plats man inte ville undgå att delvis forma sin ungdom. 

 

Jag menar att informanternas tidiga orientering mot innerstaden bör förstås utifrån platsens hegemoni i en 

storstadsregion - för ungdomar säkerligen implicit i att den inte är definierad utifrån samhälleliga strukturer 

och processer och därmed mer av en känsla och en intuitiv förståelse. Den kommer ur upplevelsen av 

platsens innehåll och karaktäristika, som visar på en ny och vidare värld av symboliska utbyten och nyanser, 

och (kronologiskt) i tolkningen av platsen som alstrare av kapital; ekonomiskt, kulturellt och socialt 

(återigen: mer som en intuitiv förståelse). Det finns en symbolisk ekonomi i det mesta: här har kungen sitt 

slott och riksdagen sitt parlament; hit når alla spårförbindelser; här trängs gallerior och shoppingstråk på 

samma gata; här tycks människor gå fortare; här är en blänkande skyskrapa granne med ett 

sekelskiftskvarter; här känns kuller- och gatstenen mot fötterna; här känns caféerna trendigare; här doftar 

det annorlunda; här klär sig många i fashionabla kläder; här är puts- och marmorfasaderna utsmyckade med 

självlysande namn på stora bolag; här hörs trafik, röster och fotsteg kors och tvärs; här ger oss 

panoramafönster inblick i lyxartiklarnas värld. 

 

Utöver det som registreras visuellt bidrar också våra andra sinnen – hörseln, smaken, lukten och känseln –  

”to our spatial orientation, an awarness of spatial relationships and the appreciation of qualities of particular 

places”, i.e. den fenomenologiska upplevelsen.148 Själva tolkningen och analysen av plats tillåter i sin tur 

uttydandet av stadens många och överlappande ”sensescapes and the time-embedded socio-culture 

meanings experienced by different user groups. 149 När jag en bit in i min intervju med Lori frågar om hon 

                                                 
147 Mats Lieberg (1993), ”Ungdomarna och staden”, i Ungdomar i Skilda Sfärer, red. Johan Fornäs m.fl., s. 189 - 196 
148 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 48 
149 Ibid. s. 50 
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upplever sig kunna uppföra sig likadant i innerstaden som i Akalla lever hon sig återigen tillbaka till 

ungdomen: 

 

Alltså när jag var yngre och bodde i Akalla så kände jag definitivt inte att jag kunde göra det. Då kändes det som att 

man åkte till stan för att göra någonting och då gjorde man sig i ordning, det var som att ta på sig en... även fast man 

fysiskt bytte om och gjorde sig i ordning så var det även psykiskt, man kunde inte vara sig själv. Man satte sig på 

tunnelbanan... Nu var ju inte vi sådär jättelivliga, sprang runt och gjorde massa stök, men man kände på något sätt att 

man var tvungen att anpassa sig till den miljön som rådde då. Och det var ju ganska mycket att man kände att man var 

tvungen att bete sig på ett visst sätt för att inte bli utpekad. Lori 

 

Det perceptuella inkännandet synliggör det Degen benämner som ”hidden cultural-aesthetic power 

structures”.150 De maktordningar som alstras däri är för ungdomen sannolikt subtila och uttryckt i just 

känslor. Det jag utläser från informanternas utsagor är att de till stor del gemensamt med vänner åkte in till 

innerstaden, alternativt hade bestämt om ett möte på plats eller, som i Ceasars fall, en date. En viktig 

anledning för ungdomar att röra sig in mot för dem nya miljöer i innerstaden är att gemensamt och mot en 

granskande publik visa upp sig och pröva invanda beteenden och handlingar baserade på exempelvis kläder, 

stil och olika färdigheter, och att eventuellt överskida upplevda gränser och normer. Offentliga miljöer har 

ofta en kvalitet i att de tillåter anonymitet, utifrån vilken man kan iaktta, fantisera och leka med identiteter 

och beteenden. Med Goffmans termenelogi utgör just anonymiteten en bakre region i den offentliga miljön, 

genom vilken ungdomars rollgestaltning kan sätta små eller stora avtryck på det omgivande livet: 

 

Det kanske vanligaste sättet för ungdomar att ta staden i besittning är att, genom ett otvunget och utåtagerande 

sätt, ”privatisera” en del av det offentliga rummet. Genom en form av otvunget uppträdande i back stage-stil 

kan ungdomarna symboliskt skära av och muta in ett eget område av en ”främre region” som förvandlas till en 

”bakre region”.151 

 

Innerstadsmiljöer har ofta en lägre grad av informell kontroll än hemmavida förortsmiljöer152, vilket ger 

mötena med det nya och spännande en ny dimension att agera i. Det blir en del av ungdomen att ta de 

gemensamma sfärerna in i den nya miljön för att se hur de införlivas i eller utmanar befintliga strukturer och 

oskrivna lagar, så som de upplevs, och möjligtvis kan vi se Panos beskrivning av sitt ungdomliga snatteri i 

det ljuset. Återknytande till förgående avsnitt tror jag således att det i de här utsagorna gestaltas hur det 

mentala avståndet till innerstaden förmodligen var större än de tidsrumsliga 20 minuternas färd under jord, 

som ju var det enda villkoret för en kroppslig förflyttning. Man förberedde sig, gjorde sig i ordning och 

resan sågs som ett litet äventyr. 

                                                 
150 Ibid. s. 50 
151 Mats Lieberg (1993) s. 222 ff. 
152 Ibid s. 226 
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5.2.1 På väg mot vuxenlivet genom ett stadslandskap: självreflexivitet och platsdiskursiv 

ordning 

För att nå en kvalitativ mångfald tänkte jag, nu när blickarna strax vänds mot samtiden, lite mer strategiskt 

presentera informanternas utsagor och föra en tolkande diskussion genom dem. Två av dem väljer att vid 

val av gymnasieskola söka sig bortom Järva. Lori söker sig till en skola strax söder om innerstaden, ett val 

hon beskriver som helt och hållet avhängt att det gymnasieprogram hon ville gå fanns där. Lucas sökte sig 

till en gymnasieskola i innerstaden, och berättar varför: 

 

Men gymnasiet gick vi, jag och en vän härifrån, inne i stan, i Vasastan. Vi valde det för att uppleva någonting annat. 

För att inte vara här ute i förorten för mycket, för det finns ju så många olika slags människor. Man erkänner att om 

man vill utveckla sig själv som person så måste man träffa så många personer som möjligt, så många olika storters 

personer. För att kunna plocka det bästa från alla, och forma sig själv utifrån det. Lucas 

 

Att aktivt välja en gymnasieskola annan än den närmast belägna är såklart för tonåringen ett val av större 

mått. Det är därför intressant att se hur Lucas redan då visar på ett snarast strategiskt självinkännande som 

tar sats mot framtiden och hans egen utveckling. Den självreflexiviteten är, som vi förstår genom Giddens, i 

en symbios med valet som en av de fundamentala komponenterna för självet och dess livsnavigation, och 

som i Lucas fall gestaltas genom hans önskan att hamna i fler sociala handlingsmiljöer. I och med den sedan 

1992 institutionella omständigheten att tonåringen i samråd med sina föräldrar tillåts göra ett aktivt val av 

gymnasieskola, åläggs tiotusentals 9:e-klassare varje år att se till sina bevekelsegrunder. Bevekelsegrunden 

kan, som i Loris fall, vara den tematiska eller pedagogiska inriktningen på skolan, eller, som vi ser hos Lucas, 

ta sin utgångspunkt i iakttagelserna av Stockholms sociala landskap och livsstilar. Ur olika vinklar aspirerar 

givetvis båda på den fortsatta berättelsen om självet, och jag vill ytterligare fokusera lite på Loris relation till 

det stundande vuxenlivet, men knutet till den innerstad som hon nu är boende i: 

 

Innan jag flyttade till innerstan så var jag en person som verkligen, verkligen ville bo i innerstan. Ganska tidigt ville jag 

flytta innanför tullarna. Och då ville jag bo på Kungsholmen, för det kändes liksom närmast. Det var fortfarande blåa 

linjen. Och det kändes liksom närmast hem. Och när jag tänkte på innerstan... dels så tänkte jag på att få komma iväg, 

för jag ville gärna flytta från Akalla. Jag själv ville inte känna att jag var en del av det problemet som samhället hade 

belastat området. Den samhällsdefinitionen man hade på förorterna - jag ville inte behöva representera det. Jag var 

ganska ung och tyckte det var jobbigt. När det var som mest påtaligt för mig var när jag började [på min 

gymnasieskola] och folk frågade var jag bodde... Och det var typ såhär ”shit, hur fan kan du bo där? Är inte det 

skitjobbigt?”. Jag var ganska känslig mot den typen av kommentarer. Så redan som ung ville jag flytta därifrån och då 

tyckte jag innerstan kändes på något sätt... Det kändes mer rörligt och det kändes som att det fanns möjligheter till att 

utvecklas och göra saker, utbudet var mycket större och jag kände att jag kunde få ett intellektuellt stimuli av att bo i 

ett område där det fanns människor som jag tänkte att jag kunde relatera bättre till. Sen när jag väl flyttade hit för ett år 

sen så försvann dom tankarna. Ju äldre jag blev desto mer kände jag att såhär är det ju verkligen inte. Och ju äldre jag 



48 

 

blev desto bättre började jag tycka om Akalla också. Men sen så flyttade jag så småningom därifrån också. Men jag 

känner idag att Akalla för mig kommer alltid kommer vara hemma och blåa linjen kommer alltid vara den platsen som 

ligger mig närmast. Och nu när jag bor i innerstan så känner jag att orten är nog faktiskt bäst, även fast utbudet inte är 

lika stort där och jag kan inte bestämma mig för att gå på bio tio minuter innan föreställningen och bara sätta mig på 

cykeln och cykla dit. Lori 

 

På ett tydligare sätt än någon av de andra informanterna tar sig Loris beskrivningar av ett sökande mot nya 

sociala handlingsmiljöer sin utgångspunkt i hur hon upplever sin egen territoriella tillhörighet. Intressant är 

att hennes utsaga illustrerar den diskursiva platstillägnelsen genererad via båda de kanaler jag tidigare har 

presenterat genom Loïc J. D. Wacquant; den som konstrueras och reproduceras ”underifrån” genom 

vardagliga interaktioner, och den som härleds ”ovanifrån” i mediala och politiska diskurser. En kritisk punkt 

med fäste i den förra verkar just vara relaterad till gymnasievalet, där hon i en ny social miljö blir 

konfronterad av andra elevers föreställningar om Akalla, vilka berör henne på djupet. Wacquant tar som 

bekant sin diskussion om tillägnandet av platsdiskurser vidare i termer av självanknutna stigman och i 

önskan om att dölja ens geografiska tillhörighet, och möjligtvis kan vi också tolka in dessa följder för den 

gymnasiegamla Lori i hennes känslomässiga reaktion och i önskan om att byta social handlingsmiljö. Genom 

hennes förhoppning om att bo på Kungsholmen tonar den blå tunnelbanelinjen återigen upp som en vital 

faktor, utgörande både den fysiska och mentala länken från en innerstadsmiljö tillbaka till Järva och familjen. 

Den blå linjen blir på så sätt central i hennes framtidsorienterade självreflexivitet utifrån föreställningar av 

plats.  

 

Men som hon sedan beskriver: ju äldre hon blev desto mer omdefinierade hon sin uppfattning, både 

avseende innerstadens möjligheter att infria hennes förhoppningar, och hur hon värderar Akalla. Lite senare 

under intervjun berättar hon att det ”kokar inuti mig, jag måste säga någonting! … argumentera emot!” när 

någon ”talar illa om förorten, särskilt Kista och Akalla”. På grundval av andras reaktion på hennes 

geografiska härkomst i relation till vem de upplever Lori vara, vill hon förändra de slentrianmässiga 

föreställningarna om förortens determinerande egenskaper: 

 

Grejen är den att när jag träffar människor som inte är från förorten, så tycker dom det är så konstigt att jag är uppväxt 

i Akalla och, vad ska man säga, har invandrarföräldrar. Folk tror ofta att jag är adopterad och född och uppvuxen i 

innerstan. Men det är just att det bygger på fördomar, är man från ett visst område så ska man bete sig på ett visst sätt, 

prata på ett visst sätt. Så är det ju verkligen inte. Lori 

 

Tillskrivelsen av den typen av förväntningar är givetvis inte alltid något som tar sig explicita uttryck i en 

interaktion, utan finns också latent i föreställningarna om Lori. Ett försvarande av förorten blir i det ljuset 

också ett försvarande av ens egen självbiografi; som en reell möjlighet i specifik social kontext. Natalie 
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berättar att hon av en arbetskollega fick kommentaren ”uuh, Rinkeby, uuh! Gangstah!”, varpå hon bad 

personen sluta raljera om hennes hemort. Även David visar i sina utsagor ett tydligt motståndstagande mot 

att låta sig definieras utifrån diskursiva föreställningar av platser: 

 

Jag har haft konversationer där folk har helt tappat flödet när jag berättar att jag är från Rinkeby, dom inte tror på mig. 

För jag har inte den specifika looken, det specifika sättet hur jag pratar. Jag blir faktiskt inte chockad, för jag förstår 

dom. Det är kulturkrockar. [C: Vilka pratar du med då?] Det kan vara vem som helst. Det kan vara en svensk härifrån, 

det kan vara en med utländsk bakgrund som bor på ett annat ställe. Det var då jag insåg att folk snackar om att 

invandrare gör såhär och såhär, och svenskar är såhär och sähär. Jag ser inte på det sättet längre. När jag var ung såg 

jag det bara så. Jag var tvungen att uppleva saker och ting för att fatta att det här är inte mer utav det, utan att det är 

mer utav klasskillnader. Klasskillnader särar på allting. Folk med utländsk bakgrund och folk som är härifrån får ta 

smällen i att det är dom som är felet, men det är själva klasskillnaderna som är felet. David 

 

Genomgående i min intervju med David lyser hans syn på individen som kapabel att lyfta sig över 

strukturella omständigheter [min formulering] fram, om att skapa sina egna möjligheter; för honom en 

konsekvens av hans rumsliga och sociala utforskande. Hans intellektuella begreppsliggörande av exempelvis 

klasskillnader blir för honom ett imperativ att söka skapa egna, unika (som i icke-givna) möjligheter, 

formulerade utifrån en tydlig självreflexivitet:  

 

Jag känner inte av att jag är förortskille eller stadskille, jag känner mer av att jag är en regular guy. Oavsett vart jag 

befinner mig så definierar det inte mig. Det är så jag ser på mig själv. Andra kanske definierar mig på ett helt annat sätt. 

Om jag var i storstan eller om jag var i förorten. Men jag vill tänka att jag inte vill vara anpassad till dom. Jag vill 

anpassa mig till mig själv. […] När invandrare brukar säga ”amen, bara för att vi är invandrare, bara för det och det”, 

jag ser det inte på det sättet. Jag brukar säga till folk att inte se det på det sättet, det här är bara klasskillnader. Det här 

är bara vad du vill ha för möjligheter. Vill du ha samma möjligheter som nån annan människa, eller vill du ha dina egna 

möjligheter och skapa nått nytt. […]Det är individen. Visst, alla har svårigheter. Vissa har kanske mer svårigheter än 

andra, men jag brukar säga att om du verkligen vill ha någonting så går du in för det. David 

 

Jag tror mycket av det som gestaltats i informanternas utsagor ovan kan härledas till den livsplanering vilken 

finner sin existentiella näring genom de alternativa livsstilsmöjligheterna som följer med en högmodern och 

post-traditionell (urban) miljö. Giddens menar att livsplaner utgör ”det grundläggande innehållet i självets 

reflexivt organiserade bana”.153Mobiliserad ur den självbiografiska berättelsen är den ett medel för att styra 

framtida handlingsförlopp. Det förutsätter i sin tur att tiden organiseras på ett speciellt sätt, eftersom 

självidentitetens reflexiva konstruktion lika mycket handlar om den framtida orienteringen som tolkningen 

av ens förflutna (i det ljuset skriver han även om de personliga kalendrar ifrån vilka livsförloppets personliga 

                                                 
153 Anthony Giddens (1991), s. 106  
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tid kan hanteras och viktiga händelser placeras in – inom ramen för vilket valet av gymnasieskola definitivt 

faller).154 

 

Livsstilsval och livsplanering är institutionella ramar för individers aktörskap, och inte bara ”en del” av det 

sociala livet. Giddens för sitt resonemang mot en universell princip för högmodernitet i förnekandet av 

specifika sociala situationers determinerande inverkan på individer– givetvis noterat att de upplevda 

möjligheterna betingar valen. De post-industriella elementen och globaliseringens effekter genomsyrar även 

tillvaron på socioekonomiskt svaga platser (jag avböjer här från hans ordval ghetto), där han faktiskt menar 

att det kreativa konstruerandet av en livsstil kan bli ett särskilt karaktäristiskt drag, som ett motstånd mot 

den tillvaro man upplever i sin närmiljö.155  

 

Den utforskande komponent jag här har lyft fram hos Lucas, Lori och David, och som även gestaltats i 

tidigare presenterade utsagor av fler informanter, kan vi i det ljuset se som delar i ett reflexivt formande av 

självidentiteten, även om det givetvis inte artikuleras så av dem själva. Tolkat av deras utsagor verkar det 

också vara en till stor del individuell företeelse, i hur man för självets räkning ser på förestående möjligheter.  

Giddens betoning ligger just där, men för att vidare förstå det här som en habituell reflexivitet – som 

situerade i ett socialt och intersubjektivt sammanhang och inte bara som en självmeditativ process– måste vi 

vidare ta del av informanternas upplevelser och deltagande i Stockholm. Ovan gestaltades exempelvis hur 

imperativ genererades för Lori och David genom andra sociala gruppers föreställning av låsta habitus. Vi 

börjar med att anlägga ett tydligare fokus på innerstaden, som vi ju sett redan från ung ålder tonat upp som 

något alldeles särskilt hos informanterna. Men hur förhåller det sig idag? 

5.3 Innerstaden och Stockholms sociospatiala ordning 

När jag läser igenom de av Regionplane- och trafikkontoret (RTK) författade rapporter med syfte att utgöra 

kunskapsunderlag för den Regionala utvecklingsplanen för Stockholm Län (RUFS) som antogs 2010, konstaterar 

jag att det är en till stor del problematisk bild som målas upp av Stockholms sociala stadslandskap. Jag har i 

huvudsak engagerat mig i tre av rapporterna, varav en undersöker det sociala kapitalet i regionen. Socialt 

kapital relaterar till det förtroende och den tillit och respekt individer känner för varandra – olika former av 

sociala nätverk och normer för ömsesidighet. Det som framkommer av RTK:s mätningar är att det 

sammanbindande sociala kapitalet mellan individer och grupper med samma sociodemografiska egenskaper 

är starkt i Stockholmsregionen, emedan det överbyggande sociala kapitalet mellan individer och grupper 

med olika sociodemografiska egenskaper och sociala identiteter är svagt. Utifrån de premisserna diskuteras 

platsbundna identiteter, det vill säga utsikterna för identifikation och engagemang i specifika lokaliteter, och 

                                                 
154 Ibid. s. 106 
155 Ibid. s. 107 ff. 
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som bakgrund identifieras även här stadens incitament för satsningar på kultur i olika yttringar i ett led att 

bygga bilder och myter om ”sig själv”. I överlag framkommer en önskan om fler sociala arenor och 

infrastrukturer för gränsöverskridande möten i ett Stockholm där i synnerhet relationen mellan innerstad 

och förorter är distanserad.156 Fler svaga band behöver befästas i regionen genom att invånare med olika 

sociala tillhörigheter träffar varandra i frivilliga och informella sammanhang. Regionplane- och 

Trafikkontoret, liksom Stadsbyggnadskontoret, konstaterar: 

 

Regionens mest kända och besökta mötesplatser finns i city och den centrala regionkärnan. Här finns det största 

utbudet av kulturaktiviteter, restauranger, nattklubbar, kaféer och affärer och här finns de viktiga 

huvudstadsfunktionerna. Transportsystemets uppbyggnad med city som knutpunkt stödjer också den centrala 

regionkärnans betydelse som mötesplats. Om denna koncentration av mötesplatser ska fungera effektivt krävs att alla 

regioninvånare känner sig välkomna när de besöker city. Vi ser idag tendenser till att så inte är fallet. Konkreta 

barriärer […] samt psykologiska hinder som bristande hemhörighetskänsla och i vissa fall diskriminering motverkar 

rörligheten.157  

 

Boende i den yngre tunnelbanestaden upplever ofta ett utanförskap i förhållande till den övriga staden, vilket till exempel 

uttrycks som en olust att bruka innerstadens offentliga rum. De känner att de måste värja sig från omgivningens syn 

om vilka de är och försvarar sin stadsdel.158 

 

Samtidigt noterar RTK att även de grupper som bor i förortsområden med stor kulturell mångfald också 

orienterar sig mot centrala Stockholm i platsens roll som konsumtionszon. De är inte ekonomiskt etablerade 

nog att fullt ut anamma de mest konsumtionsinriktade livsstilarna, men i RTK:s fokusgruppsdiskussioner 

framgår det att de grundläggande preferenserna i stor utsträckning liknar de grupper som koloniserar 

stadskärnan i dess urbana anslag, från vilka de också ”hämtar sina identiteter” och önskar att bo i anslutning 

till.159 Bilden som tonar upp ger därför, om inte ett paradoxalt sken, så åtminstone ett mångfacetterat uttryck 

(vilket gör mig trygg i att studiens fenomenologiska, kvalitativa utgångspunkter är väl valda). Jag tänker, 

innan vi nu vänder oss till informanternas deltagande i innerstaden, uppmana läsaren att som ytterligare 

bakgrund observera studiens två bilagor, där den första (bilaga 1160) är en karta över koncentrationen av 

kultur, nöje och handel i Stockholmsregionen, vilken ger en fingervisning om innerstadens unikum som 

konsumtionszon, emedan den andra (bilaga 2161) visar på tendenserna till gentrifiering i Stockholms 

innerstad. 

                                                 
156 Regionplane- och trafikkontoret 1: 2008, s. 20 - 41 
157 Regionplane- och trafikkontoret 14: 2008 s. 53 
158 Stadsbyggnadskontoret (arbetsrapport 2030:40), s 21 
159 Regionplane- och trafikkontoret 10:2008, s. 73 
160 Ibid. s. 94 
161 Ibid. s. 57 
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5.3.1 Konsumtionslogikens annektering 

Hur ser informanternas deltagande i innerstaden ut? Vad gör de när de besöker innerstaden; i vilka syften 

rör de sig dit? Förutom att i generella termer berätta om deras deltagande bad jag dem också redogöra för de 

tre senaste gångerna de besökte innerstaden. I en empirisk mening är den övervägande delen av besöken för 

ett fåtal av informanterna relaterade till deras arbets- och studieplatsers lokalisering i innerstaden, men om vi 

rör oss från de mer ålagda besöken till de på frivillig och informell basis även hos dessa är den bild som 

starkast framtyder att besöket i innerstaden är relaterat till shopping och nöjeskonsumtion, det senare ofta 

förknippat med de kvälls- och nattbundna aktiviteterna att gå på krogen och att klubba. Det framgår också 

att biografen är den kulturella institution informanterna i störst utsträckning tar del av; med undantag av en 

informant nämner samtliga bion som ett motiv att röra sig mot innerstaden. Emedan Panos och Ceasar 

säger att de ibland ser liveakter på de klubbar de besöker, är det egentligen bara Lori som berättar att hon 

regelbundet går på teater och relativt ofta besöker museum och utställningar (Gina berättar att hon gör 

detsamma ibland men sällan). Utifrån sin innerstadsposition är Lori alltså den som i störst utsträckning tar 

del av den kulturkonsumtion jag resonerat är i ett symbiotiskt förhållande med den urbana medelklassen - 

för övriga ter sig intresset för ”finkultur” vara lågt eller helt frånvarande. Det förhållandet får sägas ligga i 

linje med RTK:s empiri som visar att konsumtionspreferenserna hos de som bor i mångkulturella 

förortsområden till stor del följer de som bor i stadskärnan, men tydligt avviker i intresset för konst och 

kultur.162 En aspekt som ofta lyser igenom i informanternas utsagor är betoningen på att besöket är avhängt 

just ett ärende eller mål: 

 

Om jag åker själv åker jag bara in till stan för att handla. För att göra någonting specifikt. Jag brukar inte, och det är väl 

för att jag inte har jättemycket fritid, men jag har alltid ett specifikt mål när jag åker in till stan. Och då kanske det är att 

jag ska kolla på en jacka, eller någonting till hemmet. Eller jag behöver göra något, kanske boka en resa, vilket ju inte 

händer jätteofta, men då åker jag i alla fall in till stan. Men annars, med mina tjejkompisar, då åker vi väl in... Oftast så 

träffas vi inne i stan, just lite för att vi har spritt oss. En bor på söder, en i gamla stan. Och vi bor hära. Så då käkar vi 

på restaurang, ofta. Går på bio ibland. Och går ut om vi ska dricka eller festa eller någonting. Om vi sen inte går hem 

till någon som bor där då. Men det är inte så mycket annat. Gina 

 

Men mestadels skulle jag säga att det är konsumtion  […] Om jag skulle åka till stan så skulle det vara i ett ärende, jag 

skulle inte åka dit om jag inte skulle ut och festa. Jag skulle inte åka dit mitt på dagen bara för att hänga […] Jag känner 

väl att jag inte har så mycket att hämta där ute. Allt jag har, hela mitt liv, allt jag behöver finns hemma, nära Rissne. Jag 

har inget att hämta egentligen i stan förutom om det är något ärende att utföra där. Ut och festa, eller om jag behöver 

besöka kontoret till jobbet, som ligger i stan. Annars har jag inte så mycket att hämta där, alltså. […] Ja det är bara för 

nöjets skull, skulle jag vilja säga. Det finns inte så mycket klubbar i Kista, Rissne och Solna. Och ibland kanske man vill 

gå och käka i stan där det finns ett bredare urval av restauranger och så. Sen är det en central punkt i hela Stockholm, 

                                                 
162 Ibid. s. 64 
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så om man har vänner på andra sidan stan så är det enklast att man möts upp i stan.[…] Annars har jag inte så mycket 

att hämta i stan egentligen. Alexander 

 

Stan för mig är en plats för att handla saker. Shopping. Det är en plats där det finns mycket turister. Och sen är det 

nattlivet, det är dom grejer jag upplever. Lucas 

 

För att shoppa, äta, möta upp någon. Ja, inte så mycket. Ut och klubba, festa och så. Det gör jag inte så mycket, det är 

om vi ska fira någon speciell. […] jag åker dit om jag har något ärende, eller om jag ska göra någonting. Isaac 

 

Bio. Café och restaurang ganska mycket. Klubba var väldigt länge sen. Men krog... [C: Gå ut och ta en öl?] Ja, det är 

vad vi gör. Går ut och äter [skratt]. Runt söder, däromkring. […] dom gånger jag åker in till stan är när det är nattliv 

Natalie 

 

Jag går jättemycket på bio. Sen går jag även på teater ganska mycket. Jag har i och för sig käkat ganska mycket den 

senaste tiden, eller ja det senaste året. Lori 

 

Utsagorna framställer till stor del innerstaden som en miljö som selektivt utnyttjas i nöjes- och 

inköpsändamål, i den mån den inte ”organiskt” dyker upp som en knutpunkt när man ska träffa vänner från 

andra delar av Stockholm.  Besöket blir med det beaktat en konsekvens av innerstadens kommersiella och (i 

viss mån) kulturella spektrum i relation till övriga platser i staden, snarare än att det i en allmän mening finns 

en önskan att uppehålla sig på dess offentliga platser, ta del stadsmiljön och betrakta folkvimlet.  I det ljuset 

kan vi se en förskjutning från de upplevelser och betingelser innerstaden genererade informanterna när de 

var yngre; besöket har blivit mindre existentiellt och mer instrumentellt. Men även om några informanter till 

och med explicit uttrycker det ändamålsenliga i besöket får vi inte vara för snabba med att dra slutsatser om 

att innerstaden förlorat i en djupare betydelse i takt med att dem blivit äldre och genom andra incitament 

navigerar i stadsrummen. Behovet av livets sociala motsattsdynamiker, som jag tidigare resonerat om genom 

Lefebvre som antropologiska grundvalar, är inte satta ur spel för att självet funnit en ontologisk trygghet i 

en vuxen identitet och livsstil. Med en vistelse på ett café; med ett strosande på en shoppingallé; med – inte 

minst – ett deltagande i Stockholmsnatten följer de distanserade iakttagelser Simmel påvisar som en typ av 

modern, andlig frihet, vilken begreppsliggjord givetvis kan vara mer eller mindre perifer i informanternas 

livsstilar. Med avsikt att gestalta den kvalitativa mångfalden i min empiri tänkte jag först visa på den 

informant som tydligast inkorporerar innerstadsmiljön på ett, i min tolkning, existentiellt plan, och sen gå 

vidare med att problematisera deltagandet och tillägnelsen utifrån olika faktorer: 

 

Men för mig är innerstan mest en plats där du kan, beroende på hur du vill göra det, komma bort från din verklighet. 

[…] Det är en kombination av att jag gillar att komma bort, att jag gillar att resa, och att åka från Rinkeby till Medis, 

det är ingen dunderresa men det är ändå att komma bort från verkligheten lite grann. […]- min verklighet. Se något 

annat, även om jag sett det 10 miljarder gånger. På något sätt blir det som en flykt. […] Vid t-centralen så är det 
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jättemycket nytt, i Gamla Stan har man lyckats bevara jättemycket av det gamla. Det räcker med att gå in i ett fik, du 

kommer in i fiket och du tror du har sett det så fort du kommer in i det. Men sen efter ett tag så ser man ”åh man kan 

gå ner här”, så går man ner och där ser att det är stort och det ser ut som ett valv och... Där kan man sitta och det 

känns som att Gamla Stan har en speciell plats i mitt hjärta, alltså det känns väldigt såhär... Lite som en skattjakt, man 

hittar dom här guldkornen, olika små fik, små glasställen på sommaren. Och sen känns det väldigt... Jag ska inte säga 

väldigt men det känns som en utomlandskänsla, som jag gillar liksom. […] Men alltså gamla stan det är det hära, på 

nått jävla höger som jag inte kan förklara, men på nått konstigt sätt känns det som att tiden står stilla i gamla stan som 

det inte gör. När jag var där igår, eller i förrgår, och promenera det är bara lugnt, du vet man hör ingenting. Det känns 

som man går i en annan tid, kanske för att det är så mycket gammalt i gamla stan, det i kombination med 

utlandskänslan och det här med att det känns väldigt orört, det kan inte vara orört för det är så pass gammalt, men det 

känns väldigt orört.[…] alla känner till det men det känns som... ingen vet någonting om det här stället.  Ceasar 

 

Om jag vid något skede ska relatera min empiri till flanören som ett postmodernt förkroppsligande, blir det 

nog här. Ceasars lustfyllda beskrivning hur han söker och tillåter sig själv bli förlorad i innerstadsrummet 

visar på en positivt värderad förförelse (som vi sett skiftar de intellektuella värderingarna av flanören som 

arketyp). Flanörens aktiva komponent visar sig i Ceasars fall hur han tillskriver Gamla Stans stadsmiljö en 

vidare mening, som förborgat i ett på samma gång historiskt som ahistoriskt sammanhang; i det paradoxala 

av både det rörda och orörda, det medvetna och omedvetna, i vilken en skattjakt pågår under en känsla av 

utlandet, av att vara förflyttad. Symboliken får stå i centrum för Ceasar, och kanske kan vi med lite 

ödmjukhet tala om att han i Gamla Stans landskap sätter sig själv i upplösning; som ett frigörande, ”det här 

med att man inte känner sig avgränsad” som Ceasar uttrycker det. När jag vidare är nyfiken på villkoren för 

innerstaden som en verklighetsflykt framgår det hur innerstadsmiljön för Cesar övergår eventuella bud om 

konsumtion: 

 

Konsumtionen i sig, den är sekundär i mitt fall. Det primära i mina stanbesök är att gå runt och njuta, och sen om jag 

hittar någonting som känns ”åh, men vad kul” - då kanske jag konsumerar, ”låt oss äta, låt oss köpa den här t-shirten”, 

eller vad fan som helst. Men det primära för mig med stan, det är att hänga. Du vet träffa kompisar, kolla, gå runt, lite 

sånt. Det är inte ofta jag åker in till stan för att shoppa. Och om jag inte hade haft pengar hade jag tagit med kaffe 

hemifrån, jag hade satt mig på Djurgården eller någon äng någonstans, Medis eller vad fan som helst. Sitta, och dricka 

kaffe, och bara kolla på folk. Ceasar 

 

Ceasar för oss här in på en avgörande faktor för besöket i innerstaden, och för vilken jag också lagt vikt med 

i min teoridiskussion om staden: konsumtionen och dess platsbetingelser. Utöver de utsagor ovan som varit 

svar på mina frågor om generella syften för innerstadsbesök, har jag också ställt mer explicita frågor om hur 

de ser på innerstaden som ett kommersiellt landskap:  

 

[C: Är stan en naturlig plats för dig, kan du åka dit utan att spendera pengar?] Jag slösar alltid pengar när jag åker dit. 

Det är ingenstans jag åker och bara hänger liksom, utan att slösa pengar. Utan jag åker dit om jag har något ärende, 
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eller om jag ska göra någonting. Någonstans där jag ska hänga då blir det här i området där jag kommer ifrån. [C: 

Känns det som att inträdet till innerstan är tydligt förknippat med att man har pengar att spendera?] För mig är det så. 

Om jag inte har pengar, då har jag ingenting där att göra. Så känns det. Och jag kan inte göra någonting där utan 

pengar, jag kan inte bara hänga med nån och gå runt och... ja, jag måste ändå äta någonting, ta nån kaffe. Det känns så. 

Men här i området kan jag gå utan pengar och bara hänga. Isaac 

 

Jo men så tror jag definitivt att det är. Så är det fortfarande. Det är ganska tydligt att om du åker in till stan så är du där 

för att spendera pengar. Man går inte runt bara för att gå runt liksom. Man gör någonting. Antingen kanske du går på 

stan för att shoppa eller så går du på bio eller café. Kanske museum eller någon föreställning. Men allt sånt där kostar 

ju pengar. Om man inte bor i stan så åker man inte in till stan för att ta en promenad. Så kände jag förut också. Man 

åkte inte spontant in till stan bara för att hänga, det var ju någonting man gjorde för att göra något. Och allt det där 

kostade i sig. Det går inte att beräkna liksom, det handlar om lika summor men allting kostar uppenbarligen. En fika 

för 30 spänn är mycket när man bara har några hundralappar i månaden. Som sagt så bodde jag i Akalla ganska länge 

och ibland vet jag att när man hade lite tråkigt så kunde man åka till Kista bara för att hänga lite. Men då var det ofta 

för att någon annan skulle handla och man hängde som sällskap. Men det gjorde man inte ofta till stan, då kändes det 

som att det var längre att åka. Då åkte man dit när man själv hade någonting, när man själv hade utbyte utav det, skulle 

köpa någonting eller så. Lori 

 

[C: Vad är det som tydligast påverkar vad du gör och inte gör i stan?] Ekonomin. Åker man till stan för att göra någon 

aktivitet så kostar det. Alltid. Det finns ingenting som är gratis. Det är klart man kan gå ut, ta ett varv och känna på 

pulsen. Promenera. Men man vill väl ta någonting att käka på vägen, tugga någonting. Då är vi där en halvtimme max. 

Men om vi ska spendera en kväll i stan, då kostar det. […]Alltså det känns som att för att göra någonting i stan så 

behöver du pengar. Man måste ha nån ekonomisk grund, eller nånting. Panos 

 

Jag skulle nog säga att nio månader är det bara konsumtion. På sommaren, när det är bra väder, då kanske man går till 

Rålis eller Långholmen för att ta en dricka eller glass eller fika - nån gång, jag skulle inte säga att det händer alltför ofta. 

Men det finns aktiviteter i stan, i alla fall när man var yngre. Då fanns det 08 ungdom, det har funnits ungdomsdiskon, 

det kanske finns uppträdanden eller vad det än är. Då finns det i alla fall lite fler aktiviteter på sommaren. Som är gratis 

då, för ungdomar. Men jag skulle vilja säga... det finns alltid aktiviteter att göra, det är klart. Men mestadels skulle jag 

säga att det är konsumtion, eller ärenden att utföra. […] Jag skulle inte åka dit mitt på dagen bara för att hänga. 

Alexander 

 

Jag håller mig till mig själv. Jag behöver inte spendera om jag är i stan. Visst, du får betala för det mesta i storstan, när 

du kommer in till hjärtat. Men varför ska man ens behöva slösa om man inte behöver det? Det är upp till individen 

egentligen. Jag skulle absolut kunna vara där utan att spendera någonting. Bara för att umgås med några vänner. Så 

länge man har någonting att göra där. Visst om du ska gå in på café eller så, det kommer kosta någonting. Men sen 

också om du har några vänner och ska ha en trevlig sommardag, bara gå ut till kungsträdgården och bara njuta av en 

härlig sommardag. Behöver inte spendera någonting där. Det är inte så att det kostar och gå på... där man befinner sig. 

David 
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Jo, jag känner att jag kan vara i stan på mina villkor, men sen så har ju jag ett arbete. Men jag förstår ju att om man inte 

har råd är det inte kul att glida runt där, det kostar. Personligen kan jag röra mig som jag vill, känner jag i alla fall. 

Utifrån mina behov.[…] Jag skulle inte ta en promenad inne i stan en kväll, det skulle jag inte göra. Ta en promenad 

med en vän ute i Akalla och Kista... det skulle jag inte göra inne i stan: ”amen kom vi åker in till stan och promenerar” 

[skratt]. Det skulle kännas skitskumt. Jag associerar inte stan med att ta en promenad, och liksom ta det lugnt. […] Har 

man inte pengar kan man inte vara däromkring. Vad ska du göra? Du kan inte hänga på ett par bänkar inne i stan, du 

blir bortschasad. Det finns ingenstans att hänga. Ute i förorten kan du ändå ta en promenad, vara ostörd. Amen umgås 

med dina vänner utan att man står stilla och det blir konstigt, förstår du vad jag menar? Natalie 

 

Att pengar behöver spenderas när man vill ta del av ett kommersiellt utbud är givetvis ett postulat – det är 

heller inte min poäng. Det jag genom mina frågor söker, är själva föreställningen om innerstadens 

bundenhet till konsumtion och det eventuella frigörandet från den typen av mentala ramverk. Genom Zukin 

och Degen har jag visat på det kommersiella språket som allt mer förbunden med staden som abstrakt 

företeelse och den offentliga kultur som tar plats på dess allmänna platser, där den historiska stadskärnans 

skimrande profil utgör en tydlig fokuspunkt för kapitalflöden, investeringar och privat-offentliga 

partnerskap, liksom för den breda, sociala medelklassgrupp vi i den här studien har benämnt som de urbana 

professionella - i slutändan som ett led att förklara gentrifikationsprocesser. I informanternas berättelser 

visar sig också föreställningen att innerstaden är en plats du måste ha pengar för att vara bofast på; antingen 

att du själva är högavlönad eller att du har föräldrar som kan hjälpa dig. Det ekonomiska kapitalet kopplas i 

sin tur samman med ett intellektuellt (akademiker) kapital – de som bor i innerstaden är välutbildade. Flera 

av informanterna uttrycker därigenom föreställningen om att innerstadsbor till stor del bor där de gör för att 

dem söker den status det medför; där dem kan delta i en, som Alexander uttrycker det, ”flashig” livsstil. 

Den insikten – om ouppnåeligheten på ekonomiska grunder – får i sig självt, som ett intellektuellt 

konstaterande, exempelvis Lucas att resonera om att ”inte höra hemma”, en känsla av alienation (mitt 

ordval).  

 

I en form av semantisk och diskursiv överblick på mitt material har jag sett att verbet hänga ofta används av 

informanterna för att, i min tolkning, beskriva ett villkorslöst uppehållande i rummet (och att regelbundet 

kunna göra det över tid); att i sällskap med vänner förbehållslöst spendera lite tid gemensamt, där promenaden 

som praktik ofta är relaterad. Genom det perspektivet framträder bilden av innerstaden som till stora delar 

bortvald och/eller otillgänglig. Vi har sett att Ceasar representerar något unikt i det avseende, lite i samklang 

med David som i min tolkning tydligt inkorporerar innerstadens rum i sin generella attityd och livshållning. 

Återstående informanter – även Lori som beskriver sina föreställningar innan hon flyttade till innerstaden – 

visar på innerstaden som i all väsentlighet knutet till ett kommersiellt utbyte och därmed pengar som en 

central faktor för ens besök, också uttryckt i exempelvis Natalies reflekterande om hennes relation till 

innerstaden på basis av att hon har ett arbete. I det perspektivet hamnar min preliminära tolkning av 
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empirin till stora delar i linje med RTK:s slutsatser. Samtidigt finns det glimtar av att den typen av 

föreställningar fragmenteras i konkreta praktiker. När jag ber Panos beskriva sina senaste besök i 

innerstaden ger han exempel jag tolkar kan relateras till en strävan efter livets motsattsdynamiker, genom 

relativt förbehållslösa villkor: 

 

Oj, när var jag i stan senast? Jag var i stan med min flickvän nyligen. Vi ville inte gå hem efter skolan. Bara ta en liten 

promenad. Ehm... vi gick av i Tekniska där, och sen promenerade vi genom Östermalm till Odenplan. Till Vasastan. Vi 

gick in på ett café... eller, ett konditori! Köpte ett bakverk. Det var i veckan. Innan det var länge sen. Jo juste, det var 

förrförra helgen. Jag var och hälsade på min kompis på Seven Eleven vid Stureplan. Ibland på kvällar, när man inte har 

någonting för sig, åker vi in till stan och tar ett varv på helger. Om man inte ska gå ut och klubba. Bara ta ett varv, och 

känna på livet. Pulsen, eller vad man ska kalla det. Så jag brukar hälsa på honom, dom har öppet till 24. Han jobbar 

natt. Så vi går och säger ”hej” till honom, tar ett varv och sen åker vi hem. Panos 

 

Samtidigt som Panos utsaga ovan är intressant i sin egen rätt, där den visar på en spontant anlagd promenad 

i innerstaden och att en väns arbete kvällstid vid Stureplan ger en ingång och ett motiv att besöka och ta del 

av en extravagant miljö under dess mest intensiva timmar, är exemplen för få för att jag i en vidare mening 

ska resonera om att de rumsliga praktikerna hos informanterna i något perspektiv kolliderar med deras 

föreställningar av rummet; innerstaden verkar i överlag nyttjas i harmoni med deras föreställningar 

(representationernas rum). Och om vi i det här avsnittet har tagit ett ganska brett – och möjligtvis lite 

kantigt – grepp om de huvudsakliga motiven för vistelser i innerstaden och belyst upplevelsen av dess rum 

som till stora delar en konsumtionsavsiktlig zon, är min avsikt att föra vidare diskussionen mot en 

nyansering. Jag vill på ett djupare och mer kvalitativt plan förstå varför Alexander säger ”Det är för fint folk, 

att hänga i stan är för fint folk - orten är för mitt folk”. Ur vad formas den upplevelsen, innerstadens icke-

erbjudande om att hänga, en mer villkorslös och informell form av uppehållande? För att nå den fördjupning 

jag eftersöker måste vi ta utgångspunkt i innerstaden som en plats i sin tur bestående av flera disparata 

platser, där stadsmiljöer och livsstilar tar sig olika estetiska och kvalitativa uttryck och därigenom påverkar 

informanternas upplevelser och deltagande på olika sätt. 

5.3.2 Innerstaden dissekerad 

Innerstaden ter sig till stora delar inneha kvaliteterna av ett gessellschaft163 - som en rumsspecifik plats där 

individualiseringsprocessen når ett klimax och i grunden formar det sociala landskapet. Utöver de utsagor 

som i detta skede fått bläck gör jag det konstaterandet utifrån små fraser som ofta kommer i förbifarten 

under mina intervjuer: ”Alla gör sin grej”; ”Det känns som att alla har någonting att göra i stan, ingen har tid 

att ens kolla någon i ögonen”; ”I stan känns det mer individuellt, man har inte samma gemenskap”; ”Alla 

flippar på sina mobiler, gå över till den digitala världen. Man börjar tappa gränserna för den sociala biten, 

                                                 
163 Se Johan Asplund (1991), Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft  
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alla börjar stå för sig själva”; ”Det är helt olika atmosfär. Människor är helt stängda känns det som. Det 

känns som att människor bara är på väg någonstans där borta”. Samtidigt som yttrandena ibland lutar åt det 

spekulativa, är jag övertygad att det visar på en känsla som är med och påverkar upplevelsen av själva 

potentialen till en kommunikation och delaktighet med innerstadens sociala grupper. Som betraktelse blir 

det i viss mån en referens till flödesrummets strukturer. Och liksom den upplevelsen har sitt inkännande riktad 

mot innerstaden tar den också sin utgångspunkt i Järva som en plats närmare kvaliteterna i ett gemainschaft:  

 

Nä, men som storstad känner jag väl att vi är relaterade, men vi har inte samma identitet, typ. Man ser ofta på klädsel 

och utstrålning. För ofta om man bor i en förort eller lite längre ut på tunnelbanelinjerna är det en annan mentalitet 

tror jag, man har en annan slag gemenskap. […] det känns som att man har större gemenskap i förorten. Det känns 

som att när man bor i ett område med en tunnelbanestation man känner alla, man är bekant med alla, man vet ungefär 

vilka alla är. Alexander 

 

Som jag själva kan svara, utifrån mitt perspektiv... Här [Rinkeby] är det en stor grupp människor. Där är det mer 

individuellt, känns det som. Att man mer är ute efter materiella saker. Här är det också samma sak men i mindre 

utsträckning, känns det som. Här känns det som att man värderar familj och vänskap. Man värderar sånt högre känns 

det som. Det är vad jag ser och uppfattar, i alla fall. [C: Hur tar sig det uttryck?] Det är ju reklamskyltar överallt och... 

hur man ska ska vara, vad man ska ha på sig och vad man ska köpa. Det är mycket sånt. Desto närmare man kommer 

stan, desto mer ser man. Att man bör vara ute efter materiella saker. [C: Får du den känslan när du betraktar människor 

också?] Jo, det också. Att människor... ja, dom är mer prydliga och sånt. Det är inte så att folk går runt här i trasiga 

kläder, folk har på sig fina kläder här också. Men det känns ändå som att det är lite olika värderingar. Isaac 

 

Samtidigt som vi exempelvis genom Giddens och Beck kopplar individualiseringsprocesser till självet blir 

det tydligt att dess yttersta uttryck är ofrånkomligt kopplat till det platsspecifika, som en följd av variationer 

på den symboliska nivån i det sociala landskapet. I tidigare parafraser till Mike Featherstone och Zygmunt 

Bauman har vi sett konsumtionsvarors inneboende kraft och förstått att dessa i grunden stöper de 

mellanmänskliga relationerna – som sammanflätningar eller avskiljanden. Ett gessellschaft är fundamentalt 

präglat av sekundära relationer och exempelvis Isaacs rörelse mot innerstaden sker i det sammanhanget i ett 

stegrande kontinuum av ”konsumtionsmarknadens annektering och kolonisering”.164 

 

Men likaså finns det alltså i informanternas upplevelser en symbolisk ordning inom innerstadens gränser, i 

stadsdelars åtminstone delvis säregna, estetiska präglar och i implikationer alstrade ur livsstilar kopplade till 

specifika lokaliteter. Och samtidigt som den härrör ur ett intellektuellt begreppsliggörande av själva 

ordningen, kommer den alltid av den levda, kroppsliga erfarenheten – ur specifika sekvenser och 

interaktioner i informanternas liv inrymda i specifika stadsmiljöer, som unika händelser eller återkommande 

mönster. Genom någon diffus logik kan vi inledningsvis vända blicken mot City – genom T-centralen 

                                                 
164 Zygmunt Bauman (2008), s. 18 
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knutpunkten för alla spårförbindelser och genom Drottninggatan en tydlig konsumtionszon. Utifrån de 

erfarenheter informanterna delger mig om City formas också bilden av mötesplats med en stor 

genomströmning människor (empiriskt korrekt, givetvis); både som en plats man ofta söker sig vidare från 

och som en plats där man kan utföra sina shoppingärenden i någon av de otaliga butiker (ofta kedjor) som 

finns där. Med anledning av att de som samlats i City i så stor omfattning upplevs komma utifrån 

innerstaden, från andra platser i Stockholmsregionen eller som regelrätta turister från andra städer eller 

länder, formas upplevelsen hos flera av informanterna att det är en plats där ”alla blandas på ett sätt som jag 

tycker är väldigt avslappnat, för det känns som att det inte har det här stela, inrutade hur man ska vara”. En 

enhetlig bild fragmenteras av att där är ”turister, där är det förortsungar, det är kostymnissar, 

östermalmstanter”, samtidigt som ”plattan” identifieras som uppehållsrum för utsatta människor. I en 

utsaga från Natalie framkommer också det symboliska kontinuumet i rummet, i hennes rörelse från City 

österut: 

 

Om du rör dig mot Norrmalmstorg, där vid svampen. Alltså lite längre ner på Hamngatan, där är det... inte näsan i 

vädret, men jag känner - jag får det intrycket att man måste passa in på något sätt. Är du inte på ett visst sätt blir du lite 

uttittad, så känner jag. Det är nog lite från mina erfarenheter, jag ser med dom ögonen. Natalie 

 

I det skedet kan vi följa Natalie. Östermalm är tillsammans med Södermalm den stadsdel i innerstaden som 

av informanterna tillskrivs den tydligaste platsspecifika prägeln; inte baserade på den byggda miljön i sig 

utan hur de upplever de till platsen knutna livsstilar och estetiska koder: 

 

Eller fint folk om man tänker Östermalm och det där... Alexander 

 

Till exempel Östermalm är ett kännetecken för att man har pengar och kan spendera mycket pengar där. David 

 

Det känns stelt, det känns mycket... det känns som att alla går runt med en mur kring sig som är väldigt specifik av hur 

man ska vara, och att man måste ha vissa typer av kläder och att man måste köra vissa typer av bilar, prata på ett visst 

sätt. Det känns falskt nästan. Man får verkligen inte vara sig själv, man måste passa in där. Man måste anpassa sig så 

mycket, vilket jag känner att jag inte har något för. Gina 

 

När jag med Lori hamnar i en spekulativt lagd diskussion om var i innerstaden kvinnor bärande slöja kan 

accepteras i sin kulturella olikhet i någon vidare mening, hamnar Östermalms Saluhall längst ner på listan. 

Den gemene bilden är ett Östermalm med en sorterande mekanism i att tillträdet och tillägnelsen tydligt är 

kopplat till pengar som uttryck och medel, där konsumtionsbejakandet bör ta sig uttryck i en speciell 

uppsättning homogena symboler. Min tolkning är att det också är den plats där informanternas etnicitet i 

sig, som ett faktum, får som störst implikationer. I det ledet måste vi identifiera att Östermalm i något skede 

har varit fokuspunkt för flera av informanternas uteliv, där specifikt Stureplan har profilen av en krog- och 



60 

 

klubbscen. Jag tänkte presentera några utsagor relaterade till innerstadens uteliv, där förvisso bara Ceasars 

och Natalies har explicit koppling till Östermalm som plats, men där jag ändå är bekväm i tolkningen att 

även de andra hämtar erfarenheter därifrån (likväl som andra platser i innerstaden): 

 

Det räcker med att du är 18, 19-årig förortskid som vill gå ut och festa i stan för att fatta att du funkar inte hära, eller 

funkar inte dära, man kommer in i det ganska snabbt. I innerstan så finns det ”Nej!”, eller ”Här kan du funka!”. 

Utelivet... när jag började intervjun så sade jag att Stockholm, jag tänker fina minnen, jag tänker positiva minnen, men 

det finns INGEN [dramatisk betoning] stad i Europa när man snackar om utelivet som är så rasistiskt som Stockholm, 

alltså det är sjukt så många gånger jag har blivit nekad, jag har hört dittan, jag har hört dattan, det finns inget. Och 

alltså speciellt i stan, nu snackar jag Östermalmsområdet, hela Kungsgatan ner . Alltså jag har hört så mycket, allt ifrån 

att du måste komma till klubben 8, 9-tiden för att komma in, och då är det inte ens säkert att du kommer in, till att du 

måste stå runt hörnet och invänta tjejer du inte ens känner för att fråga om du får gå in med dom för att det är större 

sannolikhet att du kommer in på klubben om du går in med tjejer än utan. […] Och det formar dig. Än idag, jag 

bojkottar Östermalm, jag går inte ut där. Ceasar 

 

När jag går i stan kanske jag känner ”nu blev jag nekad på klubben för att jag är förortsbarn”, dom hör kanske hur jag 

pratar och dom ser kanske att mitt umgänge är fem, sex invandrare. Då kanske dom hör nån säga nått förortslang och 

då: ”nej, tyvärr grabbar”. Folk kollar snett på en, man kanske får mycket blickar för att man är invandrare. […] Om vi 

skulle prata om uteliv kan jag ju säga att jag inte skulle gå till alla klubbar i stan, jag kanske skulle undvika vissa klubbar, 

vissa uteställen, vissa restauranger. Man kanske inte skulle känna att man passade in. Jag skulle ändå säga att jag inte går 

in i vilken restaurang som helst, jag skulle känna ”nej, det här är inte min typ av restaurang, det är här inte min typ av 

människor som jag känner mig bekväm med. Det är det som hindrar en från att kanske åka till vissa ställen. Jag pallar 

inte åka till stan, människor där kommer bara döma en. Du vet, man blir dömd i förtid känner man, sen kanske det 

inte är så. Men bara av ett fåtal - väldigt fåtal kanske - upplevelser gör att man får det tankesättet: ”amen skit i stan” 

eller ”vi behöver inte klubba, vi kommer ändå bara bli nekade”. [C: Kan det vara med subtilt också?] Ja, lite... Men asså 

som jag känner: det kan vara blickar, sen kan det vara idioter som bara ”fan stick hem till Tensta” eller ”stick hem till 

Rinkeby”, dom vet ju inte bättre, man kanske inte ens därifrån, men bara för att man har mörkt hår och är mörkhyad... 

Men ibland är det av okunnighet hos människor, man pallar bara inte med tjafset, men bara lämnar det där det är. Då 

kanske man undviker att åka dit. Ibland känns det som att när man går in i ett rum blir det bara kallt för att folk känner 

bara ”uuufff” [ljud av avsmak/ogillande], man hör suckar. Då undviker man att gå dit igen bara. Alexander 

 

Men till exempel dom ställena där man går ut, folk snackar ju. Det blir ju det här ”uuh, dem är ’sådär där’!” Då sprider 

det sig. Jag har många gånger inte känt mig välkommen. De flesta av mina kompisar är mörkhyade, så det blir att vi 

kanske får dela upp oss - trots att vi är tjejer. Att gå in två och två, eller två och tre. Man kanske inte har det här typiska 

utseendet för att få komma in på ett ställe. Den här åldersgränsen funkar inte längre, amen 25 år [skratt]. Då är det lista 

istället. […] Jag skulle aldrig gå till, nu pratar jag om nattliv, jag skulle aldrig gå till Laroy [vid Stureplan], dom där 

ställena. […] Det känns lite mer... amen man ska vara hipp och vara snyggast. Ganska svårt att komma in. 

Utseendebaserat. Man måste tigga sig in. Natalie 
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Det är bara om man ska ut och klubba på kvällarna som det är lite mera... man måste anpassa sig. Efter klubbarna, 

nattlivet. Panos 

 

Annars kan det vara väldigt segregerat. Det kan vara det i stan, alltså. Det kan vara vissa barer man besöker, där dom 

från förorten är, och de barer där dom som bor inne i stan besöker. Blandning... det är inte så ofta det förekommer 

blandning på olika ställen. Det är så jag upplever det, det finns vissa barer som vissa besöker, sen finns det vissa barer 

andra besöker. Så det blir inte så blandat ändå. [C: Så åker man in till stan härifrån vet man var man passar in? Eller har 

koll på var man trivs, så att säga?] Precis. Så är det garanterat. Sen är det mycket nattlivet. Vi som är unga vuxna. Man 

går ju inte till alla ställen inne i stan, för man passar inte in där. Jag tror många som åker in till stan åker till specifika 

ställen, för det är där dom hänger. Vi som kommer från förorten. Lucas 

 

Gud, vi har varit en gång på Riche, vid svampen. Och jag bara kände såhär ”Uh!”. Jag får rysningar av dom här 

människorna. Jag kände mig så annorlunda, jag vill inte sätta mig i den miljön på min fritid. Gina 

 

Den generella känslan av frihet är sammanknutet med upplevelsen av rum – och ju färre sociala och 

kulturella möjligheter vi identifierar för oss själva, desto färre möjligheter i rummet. Den insikten bär vi med 

oss från tidigare resonemang, liksom att ett rums otillgänglighet kan upplevas otillgängligt både på basis av 

institutionaliserade restriktioner och hinder, och genom de antydningar – ibland subtila – som indirekt 

alstras genom livsstilar men också direkt kan ta sig uttryck i intentioner (blickar, läten, gester, direkta tilltal) 

riktade mot det eller den i den rumsliga kontexten avvikande. I utsagorna ovan ser vi exempel på bådadera. 

De institutionaliserade restriktionerna är de som omöjliggör själva passagen från ett offentligt rum (gatan, 

trottoaren, torget) in till det privata rum som exempelvis är en nattklubb, där tillträdet är betingat den 

formaliserade rollen av en ordningsvakt, eller ”dörrvakt”. Utsagorna ovan illustrerar med all tydlighet 

informanternas erfarenheter och föreställningar av att beviljas tillträde, där deras sociala tillhörighet – så som 

den upplevs av personen som ger tillträdet – som ett rent faktum reducerar utsikterna drastiskt. Som 

förklaring och ursäkt hamnar artikulationen i linjen av att ”det är fullt”, ”ni står inte med på listan”, ”ni är 

för unga”, vilket informanterna synliggör som en rökridå för en strukturell diskriminering. Cesar och Natalie 

ger exempel på det vi, med Michel de Certeaus terminologi, kan formlura som taktiker för att organisera sina 

framträdandeprocesser, att från en underordnad position hantera den uppkomna situationen och med de 

verktyg som finns till hands göra motstånd mot det hinder som är en del av en större struktur, som en 

”smart lösning”. Att stå runt hörnet och invänta främmande tjejer för att be att få införlivas i deras sällskap, 

eller att på rent strategiska grunder dela upp sitt egna sällskap för att därpå söka tillträde i intervaller, är 

skeenden i en bakre region syftande till att påverka framträdandet i en främre region, som konstruerandet av den 

fasad man avser ska tolkas. Och som de Certeau påminner oss om är vinsten aldrig konstant utan måste hela 

tiden ånyo erövras, ledande till det - att ”gripa möjligheterna” - blir en återkommande process så länge 
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informanterna vill ta del av innerstadens krog- och uteliv som en del i livets motsatsdynamiker (dem 

identifierar inte utelivet i förorterna [”kvarterskrogar”] som ett tilltalande och spännande alternativ).165  

 

Mot blickar, läten, gester och tilltal finns det sannolikt inte mycket till taktiker. De genererar i all sin enkelhet 

en känsla av kyla och ovälkomnande; av att inte passa in. Informanterna ger genomgående uttryck för en 

selektivitet i deras orientering mot innerstaden, som tar sitt tydligaste uttryck vid deltagande i innerstadens 

kvällsliv och vilken jag tolkar som sammanbunden med den till stora delar ändamålsenlighet jag tidigare 

resonerat kring. Alexander konstaterar: 

 

Men om jag är själv, eller med mina vänner som jag brukar hänga med, då vet vi vad vi ska besöka eller vad vi ska göra. 

Alexander 

 

Man lär sig ”var man passar in”, vilket inte är ”i vilken restaurang som helst”. Dessa kvällar och helgers 

premisser alstras också, tänker jag, i samklang med att innerstaden informaliseras, när lönearbetet avslutas 

och engagemanget tydligare kan bestå i livsstilens och den symboliska ekonomins konstruktion, då många 

innerstadsboende säkerligen vill få den förväntade kulturella och estetiska ordningen bekräftad i 

stadsrummet. Mycket är en konsekvens av detta, och samtidigt som utsagorna ovan uttrycker en 

medvetenhet kring just utelivets premisser, lite som en särart, formas givetvis den aggregerade upplevelsen 

och förställningen av vad innerstaden är, och kan vara, genom informanternas preferenser av ett urbant 

kvälls- och nattliv.     

 

I nästa skede vänder vi blicken mot Södermalm, som till stora delar utgör fokuspunkt för informanternas 

selektivitet: 

 

Det var inte så länge sen Söder var en skithåla, nu är det värsta trendstället. Det är där man ska va. Det är jättehippt. 

Jag tror det har en stor del i rollen. [C: Var trivs du bäst i stan?] Nej, men Söder skulle jag säga. Men det beror på, man 

har sina hak där man är lite mer avslappnad och känner igen sig, det är den typen av musik. Jag drar mig till den typen 

av ställen som spelar den musik jag gillar, och det är inte många ställen. Natalie 

 

Förut, för några år sedan, då kände jag att Söder det var coolt, det var avslappnat, man fick vara den man ville. Medans 

idag så går vi oftast och tar en öl på Söder, så känner jag absolut inte så, det är precis som Östermalm. Man ska passa 

in, man ska vara lite hipsteraktig, man ska klä sig på ett speciellt sätt, man ska vara sådär coolt avslappnad, ha sjalen 

slängd sådär. Jag har stått och fixat håret i två timmar men det ska ändå se ut som att jag precis kommit upp ur sängen, 

man bara ”aausch, gud!” [skratt]. Så det känns väldigt tillgjort på sitt sätt. Jag skulle inte heller kunna tänka mig att bo 

där. […] man ska sitta på caféer med sin laptop och fika och vara frilansjournalist. Det är den bilden jag har [skratt]. 

                                                 
165 Michel de Certeau (1984), The Practice of Everyday Life, s. XIX 
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[…] Då går vi kanske till söder även om jag känner ”Oh, jag är inte en sån här person” så är det lite mer avslappnat 

och lite mer människor från förorten som är i min ålder som rör sig till söder. Där kan man ändå känna lite mer att 

man inte behöver tänka på hur jag är och ”nej, jag har inte på mig tillräckligt fina kläder”. Nu kan jag komma från 

jobbet i sneakers och gå ta en öl på söder, men jag skulle inte göra det om jag skulle gå till Riche [vid Stureplan] eller 

värsta fancy. Gina 

 

Södermalm, där är det mer esteter. Mer konstnärliga. David 

 

Ja, alltså medborgarplatsen. Väldigt mottaglig för alla typer av människor. Och det är delvis för att medborgarplatsen 

har den typen av historia, men sen också för att man har moskén som ligger alldeles intill. Man är mer öppen för att 

det kanske kommer ett stort gäng, vad ska vi säga... kvinnor med slöja, än ifall dom går av vid Östermalmstorg och går 

in på saluhallen där och ska handla. Lori 

 

Om jag skulle förknippas med någon stadsdel är det förmodligen Vasastan eller Södermalm. Det känns som att dom 

människorna där ute ändå är... urbaniserade. Dom har lite mer kultur, dom är inte låsta i att man behöver flasha eller 

så. Det skulle jag säga. Södermalm, det upplever jag är väldigt mångkulturellt. Lucas 

 

Södermalm har sin publik dom vill locka. Dom första människorna jag tänker på när jag tänker på Södermalm är lite 

mer esteter, ”amen komigen låt oss softa, låt oss kicka en fet och ta en öl!”, lite sånna människor. […] det är helt 

annorlunda att festa på Östermalm jämfört med Södermalm […] Vilket också har haft som effekt att jag rört mig mer 

och mer mot Södermalm. Ceasar 

 

Södermalm utkristalliserar sig till stora delar som informanternas referenspunkt i innerstaden; för deras egna 

motiv, ofta kopplade till utelivet (ett empiriskt konstaterande utifrån mitt samlade material). Stadsdelens 

dominerande livsstilar och karaktäristika upplevs snarlikt av samtliga: som hipp och trendig166, och med en 

estetisk och symbolisk medvetenhet som dock vill ge sken av att vara otvungen och spontan. Samtidigt som 

merparten av dem i Södermalm finner den plats i innerstaden de upplever vara öppnast för det 

diversifierade, och också gärna beger sig dit för att ta del av stadsdelens krog- och klubbscen, får graden av 

medvetenhet och tillgjordhet exempelvis Isaac att känna sig mindre bekväm, att stadsdelen inte är hans 

”grej”, trots att hans kompisar ofta rör sig dit, och Lori att konstatera att diversiteten ändå är ”väldigt 

begränsad”. Gina resonerar i sin tur om att ”man ska vara på helt olika sätt, men man ska ändå anpassa sig” 

om skillnader i stadsmiljö mellan Södermalm och Östermalm. Gina är också den informant som 

genomgående har de mest artikulerade föreställningarna av innerstaden, dess livsstilar och kultur. Hon intar 

ofta en raljerande ton, vilken fick mig som intervjuare att brista ut i skratt flera gånger. Hon berättar att hon 

slutade ha ”afrofrisyr” då hon upplevde att människor från innerstaden, i motsats till dem i förorten, 

tillskrev henne epitetet av att vara ”black power” och ”kulturell”; att hon upplever jogging i innerstaden vara 

                                                 
166 Liksom av Stockholmarna i stort, se Dagens Nyheter STHLM, ”Här är det trendigast att bo” (05/03-2014) 
(http://www.dn.se/sthlm/har-ar-det-trendigast-att-bo/) 
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villkorad till att ”det måste se ut som att man kommer direkt ur en sportaffär”; att ”det är sån falsk yta där 

inne. Man vill vara global, man vill vara multikulturella, ’åååh jag äter turkisk korv men jag har fan aldrig 

pratat med en turk i hela mitt liv’ [skratt]”. ”Allt blir så påtvingat” säger hon, bland annat i samband med att 

vi diskuterar innerstadens parker och deras sociala och estetiska villkor (”du helst ha med din korg från 

Granit och ditt ekologiska äppelvin”, om Humlegården och Vasaparken). När jag ber Gina delge mig sina 

upplevelser och erfarenheter av kulturkonsumtion innerstaden är det första hon berättar hur hon och 

hennes mor senast på Fotografiska museet inte kunde låta bli att skratta åt märkvärdigheterna framför 

fotografierna: 

 

Du vet det var såhär ”ooooh, mmmhm! Otroligt, vilken kontrast!”. […] att man måste såhär överanalysera. Jag kunde 

säga ”den där tycker jag var fin, den där tycker jag var konstig, den där förstod jag inte alls, fotot på den där pricken - 

det är inte för mig”. Där kunde jag med min mamma gå in med mitt sätt att prata, mitt sätt att se på kultur för det tror 

jag är jätteviktigt. Gina 

 

Raljerandet till trots sätter hon i specifika skeenden och beskrivningar till stora delar fingret på en viss 

karaktäristika hos de urbana professionella som en bred, social kategori sammanbunden med 

innerstadsrummet - och kulturkonsumtion (som i ”high culture”). Alexander berättar för mig att han är 

nyfiken på att gå på museum men eftersom hans vänner inte gör det ”är det svårt för mig att gå dit själv”, 

vilket han också härleder till att han historiskt inte ”har gjort det socialt med vännerna”. Han erkänner sin 

okunnighet och oerfarenhet inom konstens område som förhalande för ett initierat besök, ursprungligen 

kommen ur praktikens (att gå på museum) frånvaro i hans sociala (habituella) miljö. Troligtvis återspeglas 

här benägenheten till det vi genom Bourdieu förstår som den individuella livsbanans korrelation till den 

sociala fraktionens kollektiva bana167- liksom mer intrikata föreställningar hos Alexander själv av vad ett 

besök på museum förutsätter och åberopar. Återigen tyder jag också en återspegling av innerstadsbesök som 

en kollektiv gemensamhet, som ett föremål för gemensamma sfärer, omöjliggjorda i singular.   

 

Även Lori upplever sig tyda ”socialt uppbyggda gränser” när hon rör sig genom innerstadslandskapet eller – 

som hon ofta gör – tar del av innerstadens kulturliv, men att ”ramarna” också är olika tydliga på olika platser 

och i olika sammanhang även i innerstaden. Samtidigt kan det initiala skenet bedra; tvärtom vad hon trodde 

fann hon den sociala ramen för en politisk teater på Södermalm hon nyligen tog del av vara ”mer begränsad 

[…] väldigt mycket PK-människor. Där såg nog dom flesta mer likadana ut”) än den sociala iscensättningen 

vid hennes enda Dramatenbesök, där hon förvisso noterar att hon satt på ”budgetplatser”. Lori är dock 

tydlig med att hon inte upplever sociala koder styra henne i hennes hemmiljö – trots blickar från inifrån de 

restauranger hon passerar på vägen till Konsum fortsätter hon gå i ”mjukisbyxor och typ mer eller mindre 

                                                 
167 Pierre Bourdieu (1993), s. 258 - 269 
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min pyjamas”. Hon vägrar känna sig obekväm där hon bor, trots att hon är medveten om att hennes 

uppenbarelse kanske bryter mot förväntningar och föreställningar relaterade till plats. Hon beskriver också 

att sekundära mottaganden kan vara betingat av vem hon är med – tillsammans med hennes mor, som bär 

slöja, upplever hon ibland få de blickar (”typ ’åk tillbaka till Kista och häng i er galleria!’”) som ersätts av 

små, välvilliga leenden när det istället är hennes pojkvän hon uppehåller sig i innerstaden med. 

 

Det jag slutligen konstaterar innan det stundande diskussionsavsnittet är att de innerstadsdelar jag inte 

nämnt - Gamla Stan, Vasastan, Norrmalm och Kungsholmen - i informanternas upplevelser också tydligt är 

kopplade till de urbana professionella och en gentrifierad stadsbild, men tar sig inte uttryck i lika explicita 

föreställningar om livsstilar och estetiska koder, utan som aningen mer modesta versioner av extremerna 

Östermalm och Södermalm. Ett par av informanterna ser i Kungsholmen en koppling till Järva, förorten 

och den blå tunnelbanelinjen, hos David formulerad som ”Rinkebys storstad” och i jämförelse ”ganska 

bebolig”, och i Loris resonemang det ”naturliga steget” om man önskar bo i innerstaden, tydligt betingat av 

att stadsdelens rumsliga, och därmed mentala, relation till den blå linjen. Andra informanter tydliggör att 

man inte ser innerstaden som blå linjen. Den typen av kvalitativa skillnader har genomgående präglat min 

empiri, och ska också beaktas när vi nu samlar de mer djuplodande insikterna i en avslutande diskussion. 
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6. Avslutande diskussion 

Stockholms disparata rum, både som handfasta materialiteter och sociala produkter, genererar för mina 

informanter en mental schematik som i sin både mest grundläggande och trubbiga form kan sammanfattas i 

dikotomin förort – innerstad, där den blå tunnelbanelinjen, som infrastuktur och som en arena förbunden 

med en identifikation och ett hemmahörande, spelar en avgörande roll för orienteringen i staden. Det är ett 

identifierande av en social skiktning som i sin rena struktur är differentierande, vilket jag resonerar når 

informanterna redan i ungdomsåren som initiala insikter och känslor om innerstaden i en symbolisk ordning 

visavi förorten, möjliggjorda genom blå linjens betingelser. Samtidigt söker jag visa hur uppväxtåren i en 

post-industriell storstad som Stockholm är intimt förbunden med en nyfikenhet och ett utforskande av olika 

urbana rumsligheter, vilket tar sin existentiella utgångspunkt i självets väg mot vuxenlivet i en högmodern 

miljö.168 När innerstaden för informanterna kommer framträda som en ”wowstad” och ”en helt ny 

mentalitet” är det därför också upptäckten av en ny social handlingsmiljö där deltagandet och 

stadslandskapets rena sublimitet går hand i hand med ett omformande av självet, och därutöver genererar de 

första insikterna om regionens rumsliga maktasymmetri. En ungdomlig, lekfull inställning till den 

nyupptäckta innerstad man önskar utforska illustreras i utsagorna, samtidigt som föreställningen av ett ”vi” 

och ”dem” alltjämt är rådande (sprungen ur flera kontexter), där en reglerande inverkan – som jag uttyder 

det – varit olika stark hos informanterna. Dessa motsägelsefulla villkor tror jag till stora delar hanteras - och 

neutraliseras - av det gemensamma projektet att i kortare eskapader byta habituell miljö, i och genom de sfärer 

av unisont införstådda meningar och uppträdanden som jag genom Goffman resonerat ofta villkoras till 

bakre regioner i både offentliga och semi-privata rum, alternativt kan finna utrymme i exempelvis Ung08 

som en temporär arena (i det ljuset kan vi nog också ana rollen av den populära biografen som total, social 

inrättning, där framträdanden på ett tydligare och mer intimt sätt än ute på gatan når en tolkande publik som 

fortfarande upplevs representativ för de nyupptäckte miljöerna).  Sedermera ser vi också, på basis av 

erfarenheter och insikter om Stockholms sociala skiktning, hur Lucas formar ett självreflexivt navigerande 

mot innerstaden i valet av gymnasieskola och Lori kommer se innerstaden som en framtida plats att förlösas 

ur de negativa tillskrivningar av förorten hon personligen känner sig betungad av. Att mina tolkningar till 

stora delar lutar mig mot Anthony Giddens kommer av att hans resonemang bottnar i de grundläggande 

villkoren i högmoderna och post-industriella miljöer, där jag inte varit blyg med att dra paralleller mellan 

hans betoning av en självreflexivitet och behovet att utforma sin egen ungdom i en urban, individualiserad 

miljö.  

 

                                                 
168 Mats Lieberg (1993) s. 196 
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En av de större insikterna jag uttyder utifrån informanternas utsagor är den kronologiska förskjutningen av 

innerstaden från en social och symbolisk handlingsmiljö på ett mer existentiellt plan, till platsen som en i 

huvudsak kommersiell zon dit man rör sig med sina förutbestämda motiv. I huvudsak vill jag beskriva den 

processen som analog med upplevelsen av innerstaden formad genom Lefebvres spatiala triad, där min 

tolkning ligger i linje med att villkoren för de rumsliga praktikerna förändras i samklang med att rummets 

representationer och representationernas rum når en mer elaborerad form i en vuxenhet; i föreställningarna av 

rummets förbundenhet med särskilda livsstilar, ideologier och diskurser och hur de påverkar incitamenten 

hos ett vuxet agentskap. Detta, resonerar jag, är intimt förbundet med konsumtionskulturens ordning. 

Egentligen är det som att ett Bourdieuanskt tolkningsschema från en mer latent roll i skuggan träder fram i 

ljuset och tydligare förbinder innerstadens tidsrumsliga innehåll med implikationer från den urbana 

medelklassens livsföring på en symbolisk och ideologisk nivå – i grunden uttryckt som en reduktion i antalet 

möjliga sfärer när hänga som ett mer villkorslöst uppehållande upplevs som oförenligt med den totala 

stadsmiljön i innerstaden (den upplevelsen formas också ur den generella känslan av ”att människor bara är 

på väg någonstans där borta”; ”i stan känns det mer individuellt”). När jag till informanterna har ställt frågor 

om innerstaden som en eventuellt naturlig och ovillkorad plats är det mot bakgrund av att jag personligen 

identifierar många fysiska rum i innerstaden där ett ”fördröjande” teoretiskt kan ske; utöver lite friare gator 

och torg tänker jag på kajer och promenadstråk längs med vattnet, liksom de större grönytorna i form av 

parker; platser som i ren abstraktion torde kunna vara motiv i sig. Då jag exempelvis till Lori och Gina 

ställer frågor om det senare – parker – blir den mentala, spatiala schematiken tydliga i vilka namngivna 

parker de föreställer sig själva och generaliserade andra från Järva kunna uppehålla sig vid på sitt eget sätt, 

med medhavd mat och andra tillbehör, utan att det skulle framträda som en anomali i stadsbilden. Det är i 

den skärningspunkten exempelvis Rålandshovsparken, rumsligt anknuten till blå linjen, tonar upp som mer 

öppen och tillgänglig än de mer utstuderade innerstadsparkerna i Humlegården och Vasaparken, där den 

symboliska ekonomins konsumtionsvaror (”korg från Granit och ekologiskt äppelvin”) formar upplevelsen 

av tillgänglighet. 

  

När Mónica Montserrat Degen i sin bok Sensing Cities undersöker hur det sociala livet formas och upplevs av 

sedan tidigare boende i direkt närhet till regenererade områden i Barcelona och Manchester, uppsnofsade 

och ”berikade” för kulturturism och konsumtion, finner hon liksom jag gör i den här studien att platserna 

till stora delar blir föremål för det temporära, platsspecifika och ändamålsenliga.169 Samtidigt som 

Stockholms morfologi de senaste decennierna inte varit synonymt med totala omläggningar av 

innerstadskvarter – den historiska stadskärnan har visat sig ha alldeles för stort instrumentellt värde även om 

                                                 
169 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 197 
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vi kan ana en nytillkommen iver hos fastighetsbolag att riva och bygga nytt170 – så formas den sociospatiala 

konfigurationen likväl i samklang med processer av gentrifikation, kommersialisering av publika platser och 

de mönster av livsstilar och livsföring som förbinds med specifika rum. Att informanternas upplevelser av, 

och till stor del deltagande i, innerstaden på en aggregerad nivå korrelerar med de strukturella 

omständigheter vi ser och förväntar oss av vad post-industriella städers rumsliga morfologi torde medföra är 

dock inte bara problematiskt för oss som betraktar och opponerar från en akademisk eller samhällskritisk 

lins, eller för de som arbetar med stadens rum som abstraktioner; även informanterna ser i innerstaden det 

som torde vara en knutpunkt och integrerande mötesplats för hela regionen, som en plats där olika sociala 

grupper kan nå ett utvecklande utbyte av varandra. För som studiens teoriavsnitt illustrerar, är det i 

synnerhet i kölvattnet av den post-industriella entreprenörsstadens strävanden vi kommer till insikt i att 

frågan om en offentlighet inte är en fråga om en absolut egenskap, utan en om grader där en grundpremiss är 

att ingen känner sig utesluten från de offentliga rummen171, utmynnande i de krav Lefebvre formulerar om 

staden som en plats där olika typer av liv ska kunna inrymmas och gestaltas på olika sätt. Ett konstaterande 

jag däremot gör, är att de ”sociala kostnaderna” i själva nödvändigheten för en storstad att ha en global 

strategi - att vara en kreativ och attraktiv marknad med ett välvilligt förhållningssätt till investeringar och 

etableringar i konkurrens med andra städer - setts som nödvändiga eller oundvikliga. Och samtidigt som 

detta i stort sett har identifierats, har lösningar på problematiken lyst min sin frånvaro trots behov av en 

alternativ stadspolitik. Gentrifiering som fenomen är oundvikligt i ett kapitalistiskt samhälle, men dess inslag 

i stadsmiljön kan potentiellt reduceras om, först och främst, premisserna för att diskutera staden vidgas172, 

exempelvis, tänker jag, med utgångspunkter i den kritik Richard Sennett formulerat om undermineringen av 

det värde opersonliga möten kan ha mellan stadens diversifierade invånare, och därmed av stadens potential 

som zon för konflikt och konsensus och ett aktivt socialt liv. I strategier för stadsförnyelse i storstäder 

används eller identifieras sällan ett begrepp som gentrifikation som en beskrivning av platsbundna 

klasskiften173, utan diskuteras, som jag tidigare noterat, med insikt i den ömsesidiga förstärkningen av staden 

som både kulturell marknad och fastighetsmarknad.174 

 

När innerstadens allmänna platser intrikat sammanbinds med rummen som ”consumerist ’playscapes’ 

catering the affluent”175 formas upplevelser av tillgänglighet och premierade beteenden – liksom vad an ethics 

of engagement, som former av interaktion mellan främlingar på allmänna platser, överhuvudtaget kan bestå av 

                                                 
170 Dagens Nyheter Kultur, ”En ny rivningsvåg rullar in över Stockholm” (8/4-2014), s. 8 ff. 
171 Mats Lieberg (1993), s. 197 ff. 
172 Eric Clark (2010), “The Order and Simplicity of Gentrification – a Political Challenge”, i The Gentrification reader, red. Loretta 
Lees m. fl, s. 26 ff. 
173 Neil Smith (2010), “New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy”, i The Gentrification reader (2010), 
red. Loretta Lees m. fl, s.505 
174 Elisabeth Lilja (2011), s. 157 - 163 
175 Mónica Montserrat Degen (2008), s. 34 



69 

 

och utmynna i.176 Det är i det sammanhanget jag genomgående talat om staden som allt mer abstrakt, som 

spatiala konfigurationers sammanlänkande med en symbolisk ekonomi. Liksom denna dimension just tar sig 

uttryck i ett självreflexivt nyttjande, ofta som ett icke-nyttjande, av en villkorad stad, bär den ordningen 

också med de löften om verklighetsflykt vi ser hos Ceasar, och formar föreställningen av rumsliga 

korrelationers bundenhet till personlig befrielse och utveckling – som vi ser hos den unge Lori. Jag tror vi 

kan tala om denna kvalitativa mångfald som en till viss del postmodern kvalitet, som en uppluckring av sociala 

beståndsdelar. Min empiri är inte entydig på det sättet; den abstrakta staden ger både utrymme för ett 

förankrande av och en upplösning ur sociala betingelser, även om min empiri bara ger ett fåtal exempel som 

grund för det senare. I en performativ mening är bilden också tydlig att det i det senare fallet handlar mindre 

om interaktioner med främlingar än att fysiskt placera sig i miljöer - i dess rena gestaltning eller som 

kulturellt/kommerisiellt utbud - som korresponderar med självet (observera att jag inte värderar detta).  

 

Varför den temporära delaktigheten hos informanterna till stor del är knuten till kvälls- och nattlivet i 

innerstaden tror jag springer ur det vi med Lefebvre förstår som rytmer och motsatsdynamiker – som ett socialt 

behov kommen ur en urban miljö. För känslan av det karnivaliska, lekfulla och kortsiktiga utgör innerstaden 

inför, vid och efter skymning ett unikum i Stockholmsregionen. Med Giddens begreppsapparat förstår vi 

det här som en livsstilsektor i dess tidsrumsliga utsnitt i högmodernitetens segmenterade miljöer. Men likväl 

sker detta i det socialt inbäddade landskap som tvingar informanterna att ”anpassa sig”, veta var man 

”funkar” och ibland manipulera bilden av sig själva för en utomstående parts tolkning. Emedan Giddens i 

lätt naiv ton talar om att individen på ett otvunget sätt anpassar ”både sitt framträdande och sitt 

uppträdande till de krav som de anser gäller i den specifika miljön”177, problematiserar Bourdieu exempelvis 

uttalet likt en faktor som ”osvikligt pekar ut hans eller hennes stigmatiserade eller ansedda härkomst” som 

delar i det sociala rummets hierarkiska geografi.178 Någonstans i den skärningspunkten är det också flera av 

informanterna talar – på en generell nivå, delvis som ett imperativ, och absolut inte som ett bejakande av 

diskriminering – om nödvändigheten av en anpassning av fram – och uppträdanden till innerstaden som en 

arena och social kontext, ungefär på samma sätt som det är nödvändigt på en arbetsplats. I det ledet upplevs 

också språket och uttalet som delar i de nycklar som behöver tillägnas för att kunna regleras i relation till 

olika sociala miljöer (exempelvis identifierar Gina att hon fått ”nycklar till vad svenskhet är” mot bakgrund 

av hon är uppväxt med en svensk mamma, och Alexander resonerar att hans välutbildade föräldrar gett 

honom andra förutsättningar trots att han har haft ”samma rörelsemönster” som sina vänner i Järva). 

 

                                                 
176 Ibid. s. 22 ff. 
177 Anthony Giddens (1991), s. 123 
178 Pierre Bourdieu (1994), s. 283 
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Det är i det sammanhanget jag avslutningsvis, och mer än något annat, vill betona informanterna som agenter 

i det sociala landskapet, just eftersom mönstren i min empiri speglar dem som aktivt navigerande genom den 

sociospatiala ordning de identifierar i Stockholm. Det finns inget offerskap, inget martyrskap, i deras 

berättelser och utsagor som tar sin utgångspunkt i sociala bakgrunder och positioner genererande någon 

form av uppgivenhet eller passivitet inför den allt mer segregerade och poraliserade stad de faktiskt erfar 

runtomkring sig. Stockholm är på intet sätt kidnappat, det är – genom den förkroppsligade erfarenheten, som 

det levda livet – det hem vari egna, unika korsleder, rum och platser upptäcks och tillskrivs mening, vari 

formationer av deltagande, tillägnelser och tillhörighet utkristalliserar sig (vi påminner oss om analysens 

första avsnitt). I närförorter som Solna och Sundbyberg, exempelvis, finner flera uttryckligen ett bejakande 

tillstånd av kvaliteter från innerstad och ytterförort, som en harmonisering av gemainschaft med 

gessellschaft, den blå linjens intåg i ”svensk” rumslighet, genererande en pluralisering och fragmentarisering 

de önskar orientera sig mot. Tydligt, hos flera av informanterna, kopplas Stockholms rumsligheter till en 

strävan efter att utvecklas; till en självets progression i att ”ta del av nya kunskaper” - ett inkännande som 

likväl som det tar ansats mot nya platser riktar sig mot Järva som en inte alltid infriande plats (denna strävan, 

ska noteras, har visat sig till övervägande del inte vara förbunden med den till innerstaden knutna 

kulturkonsumtionen vi kopplat samman med de urbana professionella, och jag har medvetet valt att inte 

spekulera i orsaker och varför; Ginas upplevelser illustrerar visserligen en påtvingande konformism i 

kontexten av till exempel teater- och museibesök, men då intresset och erfarenheten till stora delar varit 

frånvarande, Lori undantaget, vill jag av empiriska grundkval inte föra diskussionen vidare). 

 

När mina informanter i Stockholms ser sitt hem och den miljö som format dem är det inte ur en 

idealiserande och romantiserande aura. Deras Stockholm är det förkroppsligade och levda livet i historiska, 

kontextspecifika miljöer. Innerstaden har i den ordningen ett innehåll som jag till stor del tolkar når 

informanterna som ”a common public culture”, etsad vid platsen som navet i ett post-industriellt 

stadslandskap och vilket jag genom Degen resonerat finns inbäddat i både omgivningens fysiska strukturer 

och vardagslivets flöden (den kulturella hegemonins uttryck som ”the spontaneous philosophy”179). De 

särskilda premisser som formas därigenom blir just de självklara i den typen av miljö, som den rumslighet 

där konsumtionskulturen når sin högpunkt och slutligen formar de (diskursivt genererade) föreställningar 

och den symboliska ekonomi vilka informanternas inkännande, som ett självreflexivt agentskap, vilar på:  

 

Jag tycker väldigt mycket om stan, men jag kommer aldrig vilja bo i stan - för stan är inte jag. Även om, nu exempelvis 

i mitt fall, jag är akademiker, jag är utbildad, jada jada jada. Men innerst är jag en förortsunge, jag gillar att sitta och 

käka frön och dricka en cola och snacka skit, det är mer jag än att fika, ta en kaffe och småchatta. Ceasar 

 

                                                 
179 Caroline A. Mills (2010), s. 173 
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6.1 Vidare studier 

Det som etsar sig fast på min näthinna, när jag nu efter uppsatsens färdigställande ska skriva några rader om 

vidare studier, är en fokuspunkt jag av avgränsningsskäl (som i önskan att hålla en någotsånär röd linje 

genom uppsatsen) valt att inte lyfta in, tolka och diskuterade, men som mitt empiriska material flertalet 

gånger snirklar sig in på: Kista Galleria. Som en konsumtionszon flertalet informanter erkänner sig allt mer, 

på innerstaden bekostnad, orientera sig mot (i ändamål at shoppa, äta, fika och gå på bio), vore det 

intressant att ta den här studiens tematik vidare och även betrakta hur den relativt nyetablerade gallerian i 

Järva förändrar mönster av deltagande, tillägnelse och social mobilitet i Stockholm. För inte minst beskriver 

flera informanter att de observerar generationen efter dem – småsyskon, ungdomar i området eller i 

anslutning till deras arbetsplatser i Järva – mer eller mindre helt navigera mot Kista Galleria (och till viss del 

motsvarigheterna i Sollentuna och Vällingby), för att hänga. 

 

Därutöver tror jag att studiens tematik kan tas vidare med en utvidgad metodologisk repertoar, både genom 

en etnografisk fördjupning i det platsspecifika - förslagsvis på det sätt Helena Holgersson gjort genom så 

kallade Walk alongs i arbetet med sin avhandling Icke-medborgarskapets Urbana Geografi180, där hon gått med sina 

informanter genom det studerade Göteborg och längs med promenaderna antecknat de upplevelser 

informanterna allteftersom beskriver av staden - och genom att fördjupa den diskursiva analysen av 

Stockholms representationer, exempelvis i olika typer av mediala kanaler.  

 

                                                 
180 Helena Holgersson (2011) 
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