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Abstract 

Tunnelbanan knyter ihop stora delar av staden. Det finns människor som gärna vill bo kvar 

runt den t-banelinje de bor på. I denna uppsats analyseras intervjuer med fem personer som 

bor i stadsdelar dit den Gröna tunnelbanelinjen går. Det undersöks hur tunnelbanan medverkat 

till att bygga upp identiteten var och en skapat sig under tiden som boende på platsen. 

Undersökningen tar reda på hur varje person blivit en del av platsen de bor på, och hur platsen 

blivit en del av dem. Med hjälp av intervjuerna tas det också reda på vad tunnelbanan kan ha 

för betydelse utöver att vara ett transportmedel.  

Studiens resultat visar att tunnelbanan har bidragit till platstillhörighet, trivsel och 

identitetsbygge, men att platsen kan vara rörlig. Personerna kan känna tillhörighet till flera 

platser, genom möjligheten till rörlighet som tunnelbanan bidragit med. Resultatet visar också 

att tunnelbanan kan betyda något mer än ett vara transportmedel, den är såväl landmärke som 

markör för urbanitet. 

Nyckelord 

Plats Identitet Hem Minne Rum Tillit Stad Förort Närområde T-bana Stadsdel Markör Space 
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1.Inledning 

Bakgrund  

Tunnelbanan är ett kollektivtrafikmedel som bara finns i en stad i Sverige, huvudstaden 

Stockholm. T-banan binder ihop stora delar av innerstaden och ytterstaden. Det finns tre 

linjer, grön, röd och blå, och en fjärde är i planeringen. Gröna linjen har funnits längst, sedan 

1950, röda linjen sedan 1964 och den blå linjen sedan 1975 (Harlén 2015).  

Den här uppsatsen är ett resultat av ett samarbete mellan institutionen för Etnologi på 

Stockholms Universitet och Spårvägsmuseet. Genom detta samarbete etablerades kontakt med 

en antikvarie på museet som lade fram 24 förslag på ämnen som museet behövde forskning 

om. I förslaget kallades ämnet för ”identitet kopplat till vissa platser, (tunnelbana eller 

pendeltåg), linjer (”flyttar aldrig från gröna linjen”…)”. Sistnämnda har bidragit till 

uppsatsens titel. Ämnet bland förslagen låg under rubriken ”kollektivtrafik i segregerad stad”.  

Något som kom upp i samband med valet av ämne var något som en vän till mig uppvuxen i 

Björkhagen och Bromma, sade om att många i Stockholm räknar var de bor någonstans 

utefter var de kliver av tunnelbanan för att nå hemmet. ”Jag bor i Skärmarbrink” (inte ”Jag 

bor i Johanneshov”) eller ”Jag bor i Gubbängen” (inte ”Jag bor i Enskede”). Han talade om t-

banestationen som en markör för var man bor, och för platstillhörighet. Förra året blev jag 

benämnd ”Gröna linjen-representant” av en arbetskamrat boende i Sandsborg. Detta har 

funnits med som inspiration under uppsatsens gång. Att det finns ett skivbolag som heter 

Redline Recordings, som tagit sitt namn från Röda t-banelinjen, och att det finns nätverk mot 

rasism som tagit sitt namn från t-banelinjer, fungerade också som inspiration.  

Jag är mycket riktigt en så kallad ”Gröna linjen-representant, eftersom jag bor i Hökarängen 

sedan 7 år och trivs oerhört bra. Jag vill vara kvar i Hökarängen och tunnelbanan är ett 

utmärkt transportmedel. Skulle jag flytta skulle det vara inom Hökarängen eller de två 

närliggande stadsdelarna, Farsta eller Gubbängen. Säkerligen har detta påverkat valet av 

uppsatsämne.  
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Syfte och problemställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka roller t-banan och platsen dit t-banan går till 

och människor bor på spelar i identitetsprocessen hos människor. Syftet är också att 

undersöka vad t-banan är en markör för, utöver att vara ett transportmedel.  

Frågor som ställs till materialet är: Hur mycket har t-banan bidragit till trivsel och en känsla 

av hemmahörande för intervjupersonerna? Är det t-banelinjen eller själva platsen de bor på 

och t-banan går till som personerna identifierar sig med?  

 

Tidigare forskning och teoretiska begrepp 

Det finns en mängd litteratur med tidigare forskning om plats. Målet har varit att använda den 

plats-undersökande litteratur som är mest inriktad på stadsmiljö, även om det blivit en del som 

är inriktat på andra sorters platser.  

Antologin Fönster mot Europa – Platser och identiteter (2001), av Kjell Hansen och Karin 

Salomonsson,  innehåller artiklar vars avsikt är att knyta samman frågor kring ”det 

europeiska” med kulturvetenskaplig teoribildning som lägger märke till rummets och platsens 

betydelse. Hansen/Salomonsson refererar till Katarina Saltzman och Bo Svensson (1997) när 

de talar om ett behov av att problematisera frågor som rör förbindelser mellan ”plats och 

identifikation, rumslighet och kulturella processer” (Hansen/Salomonsson 2001:11). Frågorna 

går att koppla till hur t-banans möjlighet till rörlighet bidrar till ökad känsla av rumslighet, 

som i vissa fall gör att människor trivs bättre på ”sin plats” genom att de närsomhelst kan 

lämna den med t-bana, för att sedan komma tillbaka.  

Avhandlingen Göra gata – Gränser och kryphål på Möllevången och Kapstaden (2003) av 

Elisabeth Högdahl, har som en av sina ambitioner att resonera om gatan som ett självverkande 

förlopp mellan place och space, som också tydliggör ett fokus på ”hur gator skapas mellan 

olika sorters göranden”. Studien visar att människor använder gatorna på olika sätt, och 

filosofen & psykoanalytikern Michel de Certeaus tes Space is a practiced place utgör ett 

nyckelbegrepp (Högdahl 2003:35). Att interagera med andra boende i sitt hemområde och 

även med butikspersonal och restaurangpersonal, bidrar till att skapa en känsla av trivsel och 

att höra hemma. 
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I Space place and Gender av socialgeografen Doreen Massey (1994) står det att termerna 

space och place bär med sig en mångfald av meningar som återkastar med andra debatter och 

speglar åtskilliga aspekter av livet. Space kan påminna om dödens värld eller kaoset som 

uppstår ur sammansmältning av samtidighet och mångfald. Place kan visa en avbildning av 

någons plats i världen, av den allmänna eller bestridande meningen av ”en plats kallat hem” 

(Massey 1994:1). Massey skriver också att plats-identiteter är oundvikligt rörliga. De är 

rörliga eftersom de sociala relationerna de är byggda av i sig själv är naturligt dynamiska och 

föränderliga (Massey 1994:169). Det Massey säger går att använda för att förstå att hur 

identitet kan vara kopplad till flera olika miljöer, inte bara en, och hur t-banan som 

rörlighetsmarkör underlättar för en person att känna sig hemma på flera platser, som t-banan 

möjliggör resande i mellan. 

Gunnar Alsmark är redaktör för Skjorta eller själ – Kulturella identiteter i tid och rum (1997), 

en antologi där det reflekteras över identitetsbegreppets regelmässiga och teoretiska 

användbarhet i etnologisk forskning. En känsla av att höra hemma handlar om traditioner och 

sammanhang, historiska sådana likväl som sociala. En person med en på detta sätt uppfattad 

identitet har en bindning till något, och personen är alltså ofri i en slags positiv innebörd 

(Alsmark 1997:10). Att inte vilja flytta ifrån sin t-banelinje kan tyckas vara väldigt bundet och 

ofritt, men i analysdelen kommer det visa sig att denna bundenhet kan inneha en positiv 

laddning. 

Birgitta Svensson och Katarina Saltzman skriver i antologin Moderna landskap: identifikation 

och tradition i vardagen (Natur & Kultur,1997), att för åtskilliga människor är landskapet 

starkt bundet till lokal, regional och nationell identitet, med minnen från barndomen och med 

den svårfångbara känslan av ”att höra hemma”. Människan låter sig se sin spegelbild i 

landskapet när denne formar sin identitet. Svensson & Saltzman skriver att ”relationen mellan 

plats och identitet är ömsesidig”. Hur viktig en plats kan vara för människors chanser att 

identifiera sig blir belyst i Moderna landskap, samt hur betydelsefulla människors 

landskapsuppfattningar är för platsens tillkomst (Saltzman/Svensson 1997:12). I analysdelen i 

denna uppsats visar det sig att platsen är viktig för identiteten människor byggt upp, men det 

finns också personer som känner att platsen inte är hemmet.  

I Staden som livsrum: stockholmare om staden (1991) undersöker Karla Werner staden som 

en del i den enskilde människans liv. Werner slår fast att staden är ett verktyg i var och ens 

försök att leva ett bra liv. Invånarna har förväntningar på staden som omfattar både kroppsligt 

och själsligt välmående. Werner tycker att det blir tydligt att vad hennes intervjupersoner talar 
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om är ett existentiellt rum. När de talar om staden, så talar de även om sig själva, sin historia 

och sina drömmar. Personerna önskar att staden ska ge rum åt dem (Werner 1991:6). Högdahl 

skriver att Werner genom att analysera människors berättande om platser skildrar staden som 

exteriör för ”sinnesupplevelser och minnesbilder”, och Werner ger detta en ”existentiell 

dimension” genom att visa hur människor på omvägar berättar om sig själva och sina liv när 

de talar om platser med särskild innebörd (Högdahl 2003:50). Om Werners ”staden” byts ut 

mot ”området där de bor” eller ”t-banan” så är det i analysdelen tydligt att när personer fått 

frågor om området, andra platser eller t-banan har så har de även talat om sig själva och sin 

livshistoria. 

Richard Ek och Johan Hultman skriver i Plats som produkt (2007) att människor är 

platsbundna varelser. Människor tar platser för givna när vi till vardags rör oss mellan platser. 

”Platser är en del av vår existens och identitet”, ett underlag för våra livsbanor och något vi 

verksamt tar i förfogande. På samma gång tas vi människor i besittning av de platser vi 

passerar. Människors relationer till platser är lika komplicerade som relationer mellan 

människor, även om de är av annan sort (Ek/Hultman 2007:13). Detta går att binda ihop med 

hur människor talar om t-banan som något mer än bara ett transportmedel och relationen 

mellan hem och plats, huruvida platsen de bor på är hemmet eller om det är själva bostaden, 

och vilken roll det spelar var bostaden är placerad och hur de kan ta sig till och från denna 

bostad. 

Teori om plats och identitet med förgreningar visade sig tidigt vara teorier att analysera det 

empiriska materialet genom. Detta slogs fast när det blev tydligare hur det är platserna längs t-

banelinjerna och inte själva linjerna som sådana som är intressanta. ”Platsbegreppet är ett 

rumsligt begrepp” skriver Idvall i Skjorta eller själ (1997). Nästan alla böcker som gicks 

igenom och behandlar plats och identitet härleder till Doreen Massey. Även de Certeaus 

teorier återkommer också som referenser i de flesta böcker om plats och identitet som kommit 

till användning.  

Identitet 

Alsmark förklarar identitet i ”Inledning” i antologin Skjorta eller själ: kulturella identiteter i 

tid och rum, med: ”Identitet är ett begrepp med rötter i antiken. Det kommer av latinets idem, 

som betyder ”densamme”, ”jag är jag”. Identitet handlar alltså om hemmahörande, både på 

personligt, individuellt plan och på kollektivt, gruppmässigt plan” (Alsmark 1997:9). 

Elisabeth Högdahl skriver att verklighet, världsbild och erfarenhet byggs upp utifrån en stor 
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mängd erfarenheter och detta får ”betydelse för identiteten, vilken kan definieras som hur jag 

inordnar mig och inordnas av andra i världen” (Högdahl 2003:88). 

Platsteori 

Saltzman/Svensson skriver att Massey visat att platser konstrueras som kulturellt specifika, att 

olika människor formar platserna på skilda vis i olika tider. ”Plats för tankarna till mänsklig 

aktivitet och identitet medan utrymme förknippas med sådant som är oföränderligt”. Massey 

argumenterar för att ”man ska tänka kring plats i relationella termer. Platsen är uttryck för de 

skilda sociala samspel som den knyter samman, vilket visar att den inte kan betraktas som ett 

rörelselöst ting, fruset i tid och rum. Platsen är alltså inte avgränsbar i traditionell mening utan 

avgörs av rumsliga processer, fyllda av konflikter, historier och möjligheter” 

(Saltzman/Svensson 1997:13). T-banan fungerar utöver som ett transportmedel, som ett 

verktyg för platsen att kunna röra sig, platsen hade varit mer avgränsbar på traditionellt vis 

om inte t-banan hade funnits där.  

Massey menar att ”sociala relationer aldrig står stilla, utan att de är dynamiska” (Massey 

1994:2). Den föränderliga platsen byggs av rörliga sociala relationer, och för att människorna 

i den här studien ska kunna röra sig har t-banan varit en förutsättning. 

Place & Space 

Place & Space är en vidareutveckling av platsteori. Det centrala i de Certeaus resonemang om 

place är att alla människor är vanliga stadsmänniskor, och med livsöden och perspektiv på 

nuet och framtiden utgör människor en samling av minnen, tankar och handlingar som gör 

staden till något mer utöver den materiella, överskådliga platsen (Högdahl 2003:33). På 

samma sätt kan en stadsdel belägen längs en t-banelinje bli något utöver den fysiska, 

överskådliga platsen. En persons minnen, tankar och handlingar om platsen där denne bor kan 

växa till att bli en del av personens identitet. Särskilt om personen har bott där länge, som 

flera av intervjupersonerna i denna studie gjort. 

Högdahl använder sig av begreppet space, och framhåller att Saltzman i sin avhandling Inget 

landskap är en ö menar att begreppet space i gemene fall avser ”en i social mening tom 

rumslighet”, medan place brukas om rumsligheter som fått mening genom att de formgivits 

och benämnts av människor (Högdahl 2003:34). Plats och rum ges mening genom att 

människor brukar platsen och rummet. Använder ingen platsen och rummet så blir det svårt 

att berätta något om det. 
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Högdahl skriver att Saltzmans definition av place vid första anblick kan tyckas vara nästan en 

motsats till de Certeaus, men Högdahls tolkning av de Certeaus begrepp är att han närmast 

använder dem inom ett och samma meningsbärande fält, staden, men låter dem visualisera 

olika omfång av staden. Högdahl delar därmed in det som Saltzman skulle definiera som 

place i två fält, där place blir det fysiskt placerade och space blir en spegelbild av det som 

skapas när människor använder platserna, och som på många sätt gör sitt till platsernas starkt 

meningsskapande funktion, såväl som deras flexibilitet och möjlighet att förändras (Högdahl 

2003:34). Place & Space kommer användas i studien för att förstå vilka meningar som skapas 

av att en person bott i flera olika områden runt en tunnelbanelinje under lång tid, i olika 

bostäder, men rört på sig en del inom en viss radie. Place & Space kommer att användas för 

att förstå vilka meningar, minnen och erfarenheter detta skapar hos en person och hur minnen 

och erfarenheter bidrar till att skapa en identitet hos personen byggt på de olika platserna.  

Responderande platser  

Werner skriver i Staden som livsrum om socialpsykologiprofessorn Johan Asplunds (1983) 

tankar om responderande platser, platser som ”talar till individen”. Arkitekturprofessorn Finn 

Werne poängterar att de kunskaper en individ bär med sig inte behöver vara bundna rakt till 

den responderande platsen. Kunskaperna kan ha konstruerats runt en annan plats, men kan 

aktiveras vid mötet med en annan miljö som vidrör dessa erfarenhetsskikt (Werner 1991:149). 

I studien länkas responderande platser till personer som växt upp på en plats, bott där länge, 

trivts bra och sedan flyttat till en annan plats. Denna plats kan då innehålla element som 

påminner om den första platsen på ett positivt sätt.  

Tillblivelseprocess  

Hur staden kommer till i en människas idévärld kallas för tillblivelseprocess enligt Werner 

och bör ses ha en avgörande roll när det kommer till att som människa möta staden och låta 

den bli en del av sitt liv (Werner 1991:113). Werner menar att begrepp som ”att tillmötesgå”, 

”att bemöta” och ”ta emot” ofta förekommer i samtal med hennes intervjuperson Jonas. Hon 

skriver att Jonas var tydlig med att förklara vad som hände när han tyckte en miljö var 

tillmötesgående. Jonas sade då att han kände sig bekräftad och att en sådan miljö talade till 

honom på en mängd upplevelseplan (Werner 1991:113-14). Tillblivelseprocess kommer att 

användas i analysen av hur intervjupersonerna möter hemmiljön och låter den bli till en del av 

sig själva, och när intervjupersonerna söker sig till någon positiv händelse tidigare i livet för 

att förstå varför denne låtit den aktuella platsen bli en del av dennes liv. 
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Här och Där 

Människor brukar ha en särskild uppfattning om platsen som står för hemmahörande och en 

vilja att bo kvar. Det brukar också uppstå uppfattningar om andra platser där inte mycket tid 

har spenderats. I Fönster mot Europa kallas det för Här och Där. Hansen & Salomonsson 

skriver att det är platsen och dess speciella utförande, som berättar för oss vem och vad vi är, i 

termer av var vi är. Men samtidigt som en särskild plats identifierar oss, avskärmar den oss 

från andra platser och identiteter. Finns det ett här, finns det även ett där 

(Hansen/Salomonsson 2001:16). Ett exempel är om en person säger att ”jag hör hemma i 

Fruängen, I Hjorthagen känner jag mig inte hemma, jag har knappt satt min fot där.” Då har 

Här blivit Fruängen som är hemmet, och där är Hjorthagen, som står för det okända.  En plats 

som står för  hemmahörande kan ligga ”här” i relation till den andra platsen ”där” 

(Ek/Hultman 2007:17). 

 

Material och metod 

Materialet i denna studie består av intervjuer, en av fem av ”walking with talking”-modell. 

Enligt Högdahl blir promenader med informanter ett sätt att ”tydliggöra inte bara gatan och 

dess användare utan även situationens betydelse.” Situationerna som byggdes upp under 

Högdahls kombinerade promenader/intervjuer går att se som analyserbara fält där 

förhållningssätt, berättelser, idéer och livsöden ger sig till känna (Högdahl 2003:32). 

”Walking with talking” var en ursprunglig idé som inte varit möjlig i alla fallen när det 

empiriska materialet till denna studie samlats in.  

Informanterna har hittats genom internet-forum, communities (www.helgon.net) och den 

sociala nätverkssidan Facebook (www.facebook.com). Jag har även gått via vänners bekanta, 

min sambo förmedlade kontaktuppgifter till en av hennes bekanta som jag kunde fråga om 

intervju. En annan var en person boende nära mig, som jag var mycket ytligt bekant med. Då 

jag möter honom ibland på gatan passade jag på att fråga. En annan bekant mailade jag och 

frågade om han kände några som kunde tänkas vara med, men det blev han själv istället.  

Intervjuerna har spelats in med diktafon och transkriberats i sin helhet, intervju-utdragen i 

uppsatsen redovisas i talspråk. Alla medverkande har blivit informerade i god tid innan 

intervjutillfället om vilket ämne uppsatsens skrivs inom, på vilket universitet uppsatsen skrivs 

och i vilket syfte det empiriska materialet kommer användas. Jag informerade i samband med 
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att vi bokat tid för intervju att jag behövde spela in med diktafon, och jag frågade även om 

detta var okej en extra gång innan jag när mötet ägde rum, tryckte på inspelningsknappen. 

Alla blev informerade om att de skulle få fingerade namn innan och under intervjun.  

Den tolkningsform Werner har tillämpat i sin studie kallas good reason assay (prövning av de 

goda grunderna) för en persons handlingssätt eller åsikt. Werner skriver att det varit viktigt att 

skapa förståelse om individens bakgrund för att få möjlighet att analysera dennes uttalanden. 

”Det visar sig att individens uttalanden ofta är fulla av motsägande påståenden. En person kan 

exempelvis tala negativt om staden. Ändå kan inte personen leva utan den”. Alla fakta som 

ifrågavarande lägger fram vittnar om detta. För att bringa ordning i oreda är det enligt 

Werners erfarenhet nödvändigt att hitta något genomgående i det intervjupersonen säger, 

alltså att lyssna sig till vad Werner vill kalla för ”individens personliga tema” (Werner 

1991:11). Tolkningsformen kommer användas i denna analys för att förstå och analysera 

motsägelsefulla uttalanden om platsen en intervjuperson bor på, och/eller uttalanden om t-

banan. 

 

Reflektion och etik 

Vid första anblick är detta inte en särskilt radikal studie, plats och identitet kopplat till t-

banelinje. Men även om det utåt sett är ett harmlöst ämnesfält så kan naturligtvis funderingar 

dyka upp längs vägen, funderingar om jag som forskare har för mycket förkunskaper om fältet 

där materialet samlas in. Till att börja med – var bor mina informanter. Den första - Karsten, 

bor där jag varit en enda gång, Hässelby. I det området går jag som forskare in som helt 

ovetande. En annan, Linn bor i Bagarmossen, som jag besökt en gång. Den tredje, Olle, bor i 

Hökarängen. Den fjärde – Malin, bor i Farsta. Den femte informanten, Feroz, bor också i 

Hökarängen, men jag kände honom inte innan. Vi har pratat några gånger och jag träffar 

honom ibland på gatan. En gång när vi båda deltog i evenemanget Hökarängens dag fick jag 

ett flygblad för ett nätverk mot rasism han är i engagerad i, av honom personligen. Detta är 

anledningen till att jag frågade honom om han vill vara med i studien, då nätverket har ett t-

banerelaterat namn. Jag fick intrycket att han bott i Hökarängen länge och trivdes mycket bra. 

Intervjupersonerna som bor där jag bor anser jag mig inte känna särskilt bra, därför ansåg jag 

de lämpliga för intervju.  

För att knyta an till uppsatsens början och mig själv som förtjust i mitt område, så är jag den 

personen jag från början ville intervjua, och som jag hoppades hitta. Resultatet blev att jag 
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hittade en person som var lika förtjust i sitt område som jag är, Olle. I övrigt försökte jag i 

letandet efter informanter att inte vara så enkelspårig, även om det tillslut blev flera personer 

från närområdet. Jag funderade över om det är ett problem, om jag kunde förhålla mig kritiskt 

till berättelser från de som bor i närheten av mig. Men det har visat sig att deras uppfattningar 

inte är som mina, och vi tänker inte likadant om vare sig arkitektur, folkliv, grönområden, t-

banan, det sociala livet eller t-banans vara i förhållande till hur stadsdelen är uppbyggd. 

Högdahl skriver att under fältarbetet i Malmö tydliggjordes under intervjuerna hur olik 

samma plats kunde te sig för olika människor och vilken mångfald av betydelser som kunde 

”placeras” i gatorna (Högdahl 2003:37). Därför behöver det inte bli så problematiskt att 

författaren och intervjupersonen bor i samma område. 

Att jag på min bostadsort utvecklats till att känna mig som ett med området, behöver inte 

betyda något dåligt i en sådan här studie. Jag bär inte på mängder av förkunskaper om hur det 

faktiskt är där jag bor. Alla har olika uppfattningar om hur det är. Att det blev flertalet 

intervjupersoner som bor i närheten av mig beror på att det var många som svarade på min 

annons i en grupp för Hökarängen på Facebook, och eftersom jag hade begränsat med tid på 

mig med studien så kände jag att jag får ta de jag får. Även om flera av informanterna bor i 

närområdet som jag tycker mig känna väl till, så är det intervjupersonernas uppfattning jag är 

intresserad av, inte min egen. Mats Lieberg skriver i Att ta staden i besittning (1992:27), ”jag 

kan knappast förhålla mig fullkomligt neutral och utan värderingar till det problem jag 

studerar”. Under vissa intervjuer behövde jag inte ställa mycket frågor, många berättade och 

pratade på bra och om det jag ville åt. Högdahl skriver att ”hon ansattes av tanken att få 

människor att skapa berättelser som inte nödvändigtvis skulle vara styrda eller övervakade av 

mig” (Högdahl 2003:39).  
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Intervjupersonerna 

Karsten 

Karsten är 27 år och uppvuxen i Upplands Väsby, Åkersberga och delvis i Skärholmen och 

Vårberg. Han bodde under några år på internat och ”kompisars soffor”, eller var ”hemlös” 

som han själv uttrycker det, innan han fick hyreslägenhet i Vällingby. Han har efter det bott i 

Täby och därefter kommit tillbaka till västerort och det till Vällingby närliggande Hässelby. 

Karsten arbetar som förskollärare. I perioder bor han även utomlands och volontär-arbetar. 

Jag hittade Karsten på community-websidan www.helgon.net, när jag annonserade i forumet 

för utbildning. Intervjun genomfördes gåendes mellan Vällingby Centrum och Hässelby 

Gårds Centrum. Karsten åker t-bana till och från arbetet. 

Malin  

Malin är 61 år och bodde sina första år i Skövde och Hallsberg. Hon flyttade till Stockholm, 

Kungsholmen när hon var 7 år. Hon har sedan bott på Södermalm, i Fagersjö, Skarpnäck, 

Farsta och nu Farsta/Hökarängen. Malin arbetar som socialarbetare. Jag hittade Malin på den 

sociala nätverkstjänsten Facebook, när jag annonserade i gruppen ”Hökarängen” efter 

intervjupersoner. Intervjun genomfördes på Café Amanda i Hökarängens Centrum, 2 minuters 

gång från t-banan. Detta var mitt förslag då Malin går med krycka, och jag tänkte att eftersom 

vi ändå skulle sitta still kunde vi ta ett café nära t-banan. Malin har arbetat på SL – 

Stockholms lokaltrafik, när ”Reseplaneraren” var en telefontjänst. Malin åker t-bana till och 

från arbetet.  

Olle 

Olle är 45 år, ursprungligen från Vetlanda och Kalmar och flyttade till Stockholm 1997. 

Sedan han flyttade till Stockholm har han bott i Vårberg, Sandsborg, Farsta Strand, 

Västerhaninge, Brandbergen, Hökarängen och är när detta skrivs i flyttförberedelser till 

Farsta. Olle jobbar som truckförare. Olle är en bekant som jag tidigare sålt skivor och tröjor 

till. Intervjun kom sig av att jag mailade Olle och frågade om han kände någon i närområdet 

som aldrig skulle vilja flytta därifrån. Han svarade att han själv var den här personen. 

Intervjun genomfördes i Olles dåvarande hem i Hökarängen, 5 minuter från t-banan. Han hade 

nyss kommit hem från arbetet, vilket gjorde att vi stannade hemma. Olle åker t-bana och 

pendeltåg till och från arbetet och in till innerstaden. 
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Linn 

Linn är 26 år och ursprungligen från Varberg. Hon har bott i Bagarmossen i Stockholm i 1 år 

och bodde innan i Uppsala där hon studerade. Linn arbetar som farmaceut och är bekant med 

min sambo. Jag hade aldrig tidigare träffat Linn. Intervjun genomfördes på Coffeehouse by 

George på Odenplan. Linn åker t-bana och buss till jobbet, och pendeltåg i undantagsfall. 

Feroz 

Feroz är 51 år och ursprungligen från Iran. Han flydde till Sverige under 90-talets början. Han 

har bott i Hökarängen i 15 år och bodde innan i olika områden i Botkyrka Kommun och i 

Nacka. Förutom runt Stockholm har han bott i Malmö och Jönköping. Intervjun genomfördes 

i mitt kök. Feroz är kommunanställd och åker bland annat t-bana och buss till arbetet. 

 

Klart är att det finns spridning när det kommer till intervjupersonernas ålder och kön. Men de 

har gemensamt att alla bor på Gröna linjen. 4 av 5 bor söder om innerstaden. Alla har flyttat 

runt, ingen har bott på samma plats hela sitt liv. 4 av 5 bor i hyreslägenheter. Alla bor på 

platsen de bor på grund av aktiva egna val. 2 av 5 har aktivt hållit sig borta från särskilda 

platser. Men framförallt använder samtliga t-banan regelbundet och de menar att den spelar en 

avgörande roll för att de bor där de bor. 
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Disposition 

I uppsatsens analys-del utgår jag från mina grundläggande frågor som ställs till det empiriska 

materialet, som jag också vävt in i frågorna jag ställt till mina informanter. 

I det första analyskapitlet Att känna sig hemma på sin tunnelbanelinje tas det reda på vad det 

är som gör att intervjupersonerna känner sig hemma på sin t-banelinje och vilka roller t-banan 

spelar i detta meningsskapande. Här används identitet, responerande platser, 

tillblivelseprocess, platsteori, place & space och Här och Där. 

I det andra analyskapitlet Tunnelbanan som platsmarkör tas det reda på vad det är som gör t-

banan till en plats-markör och på vilka sätt. Även här används identitet och platsteori. 

I avslutningskapitlet sammanfattar jag vad jag kommit fram till med studien. 

”Tunnelbana” förkortas i studien återkommande som ”t-bana”, förutom när det är i intervju-

utdrag med talspråk. Detta är på grund av utrymmesskäl. 
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2. Att känna sig hemma på sin tunnelbanelinje 

Karsten bor mellan stationerna Hässelby Gård och Hässelby Strand. Det varierar vilken 

station han stiger av vid. Han har tidigare bott i Täby en tid och innan det bodde han i 

Vällingby. Innan han flyttade till Vällingby bodde han på internat, folkhögskolor och på 

kompisars soffor, och under tiden letade han lägenhet på en plats med t-banetillkomst. 

Karsten ville hitta lägenhet snabbt. Han berättar att han inte ville bo runt Skärholmen och 

Vårberg, och det beror på att hans pappa bodde och bor där, som ströp kontakten med Karsten 

när han var 14 år gammal. Karsten hade även själv bott i Skärholmen och ville inte tillbaka dit 

då det var ett tråkigt kapitel i hans liv.  

K: Och då ville jag helt enkelt inte vara där, och det här funkade. Jag hade inga direkta 

fördomar. Många… Jag är uppväxt där det var i stort sett bara svenskar, faktiskt. 

R: Var var det, Bredäng… 

K: Nä, ute i Roslagen faktiskt. Där bodde jag med morsan, Åkersberga, ett tag i Täby och så där. 

Också åkte jag till farsan och hälsade på, och alla kusiner bodde där eller i Nacka. Den 

kontakten tog slut i 14-årsåldern då jag vart förskjuten, och då var jag inte i de trakterna längre. 

Men i och med att jag växte upp med nästan bara svenskar så de flesta barndomskompisarna är 

ju svenska, så det var så här ”Ska du flytta till Hässelby/Vällingby, det är ju ghetto liksom” men 

jag hade inte riktigt de fördomarna, för mig var det helt ok. Det var mest att det var nära 

tunnelbanan, jag jobbade natt då, så då ville man ju gärna ha t-bana. 

R: Så tunnelbanan spelade en viktig roll för …. 

K: Jag är uppväxt liksom där vi hade Roslagsbanan som slutade gå 12-1 på natten, eller så fick 

man liksom ta nattbussen som tog tre timmar för att de åkte förbi varenda mjölkpall på vägen… 

R: (skrattar) 

K: Ja men det var verkligen så, det var liksom schysst, det fanns tunnelbana, det fanns ett 

schysst centrum, och lägenheten som vi kommer gå förbi här om en liten stund…. 

Karsten flyttade till lägenheten i Vällingby 2006. Senare träffade han en tjej och flyttade med 

henne till Täby där de köpte lägenhet. Efter ett par år, när förhållandet tagit slut, flyttade 

Karsten tillbaka till västra ytterstaden – Hässelby. Karsten verkar känna sig mest hemma i 

Hässelby och Vällingby.  

R: Du har hunnit komma tillbaka hit, under vägen också… 

K: Ja men precis. Det är faktiskt rätt stor skillnad mellan Vällingby och Hässelby. Man tänker 

inte det, men jag har märkt det desto mer, sen jag flyttade tillbaka faktiskt. Jag är ju så här, att 
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jag har noll lokalsinne. Så, jag brukar hitta hemifrån till lokaltrafiken och de få ställen jag 

faktiskt vill gå till, och sen är jag helt clueless. Så jag hade faktiskt inte tänkt på de skillnaderna, 

jag menar man hörde ju grejer men det hände ju saker här också. Den största skillnaden jag 

märkt på folk som bor på den här sidan stan, det är ju inte att det är en egen kommun eller så där 

men de brukar se det som att västerort det är Blackeberg-Vällingby-Hässelby liksom, och det har 

blivit lite så att Vällingby är att det är den lite mer bemedlade arbetarklassen. Hässelby det är 

dom som inte har så mycket pengar, eller dom som har bott där jäkligt länge. Också sen 

villastaden, Hässelby Villastad, det är ju dom med riktigt schyssta pengar, där har jag ju varit typ 

en gång…. 

R: (skratt) 

K: Hehehe. Det är för långt från tunnelbanan. Hehe. 

Karsten uttrycker en tillhörighet till Hässelby-Vällingby men distanserar sig från villastaden. 

”En nära kroppslig kunskap om området” (Högdahl 2003:38), visar Karsten upp när vi 

promenerar. Han pekar med hela handen, och förklarar tydligt åt vilka håll vi ska gå, och det 

hörs att han bott här länge, om än med avbrott. Det är lätt att tro Karsten bott i Hässelby-

Vällingby hela sitt liv. Jag frågar Karsten vad han känner när vi går längs Grimstagatan, som 

binder ihop Vällingby med Hässelby. Han svarar att han känner ingenting särskilt, han tänker 

mest på att den äldre kvinnan som bodde mittöver brukade stå med kikare och titta in hans 

lägenhet. Det går att säga att  Karsten ”finner bevis för sin egen historia när han går förbi 

portarna där han bott” (Högdahl 2003:154). När vi går längs Grimstagatan får jag första 

beviset på att Karsten är en person som blir ett med platsen han bor, han gör platsen till sin. 

Utstrålningen av att höra hemma som Karsten visar upp är som Werner skriver, ”ett resultat 

av nära samspel mellan individ och miljö” (Werner 1991:41). Karsten berättar om ett utbyte 

han gjorde med de lokala bänk-alkoholisterna under sin tid som boende på platsen. 

K: Men liksom, det fanns några kiosker, och den här borta, det var inbrott några gånger om året 

i den, under vapenhot. Centrum, i och med att jag jobbar natt, så skulle jag inte lämna cykeln i 

centrum. Om man inte som jag gjorde en deal med de lokala alkisarna. 

R: Vaktade dom den åt dig då? 

K: Jag gick förbi med en macka och såna grejer, de fick mina pantflaskor och sådana saker. Och 

då vaktade dom mina prylar. 

R:  Ja, det är ju rätt bra. 

K: Jag är ju inte den som skulle ge dom öl, eller sprit eller så där. Men pantflaskor plockar dom i 

alla fall, och så får dom käk i magen, och jag fick ha mina grejer ifred.  
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Karsten går inte omkring där han bor utan att låtsas om vem han är och att han finns. Han 

interagerar med invånarna.  

Samtidigt interagerar Karsten med den fysiska omgivningen. Invånarna och den fysiska 

miljön är beroende av varandra för att kunna existera. Per-Markku Ristilammi skriver att 

relationen mellan människor och materia är social. ”Vi människor ser vår spegelbild i vår 

fysiska omgivning, tar in den i vår föreställningsvärld och använder den som byggklossar för 

uppfattningen om oss själva. Våra omgivande rum och mellanrum ger de meningsskapande 

kulisser vi behöver för att få en känsla av identitet” (Riistilammi 1997:97). 

Vi gör promenaden längre genom att gå igenom ett grönområde med badplats, som Karsten 

vill visa. Han brukade gå hit med arbetskamraterna när han jobbade natt, för att varva ned 

efter arbetet. En viktig anledning till att bo kvar i Hässelby tycker Karsten är närheten till 

grönområdena. 

K: Ja men det är ju… Jag trivs ju faktiskt inte med att bo i stan. Jag gillar ju att ha skog omkring 

och såna saker. Och därför är Hässelby rätt schysst för mig. Jag kan ta mig in till stan på, bara in 

till stan tar väl 30-40 minuter, ska man åka till nåt jobb inne i city så brukar det ta 40-50. Men 

det är inte mitt i smeten, jag kan ta mig till skogen, jag kan ta mig till vattnet, liksom, krogarna 

som finns här stänger rätt tidigt. Det ultimata, men som dock aldrig kommer finnas är ju att ha 

en liten skogskommun med 20 000 invånare som hade tunnelbanetillkomst, men hehe, det lär ju 

inte hända. 

R: Nä det lär ju inte finnas på ett tag, eller aldrig…. Men återigen då, om det inte hade gått 

tunnelbana hit, vad skulle du ha tyckt om det tror du? 

K: Då hade jag inte flyttat hit. 

”T-bana, skog, grönt och inte mitt i stadens smet”. är återkommande uttryck under intervjun. 

Karsten säger att han övervägde Upplands Väsby när han sökte lägenhet, för att han har 

många vänner där. Men, det vanligaste samtalsämnet från vännernas sida är enligt Karsten hur 

jobbigt det är med pendeltåget och att den ersätts av bussar på nätterna. När Karsten bodde i 

Åkersberga för andra gången och jobbade natt blev det mycket av att vänta på morgonens 

första Roslagsbana, och för att slippa det så flyttade han till en t-baneförort. Detta för att 

kunna ta sig lätt in och ut från innerstaden. Innerstaden som han ändå menar att han sällan 

besöker. Karsten uttrycker att han mest förknippar innerstaden med en vild livsföring, något 

han inte ägnar sig åt. 

R: Åker du ofta till stan och…. 
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K: Nä jag är rätt mycket av en stugsittare faktiskt. Jag kommer från sådan bakgrund att det här 

med pundande, supande, det tilltalar inte mig så mycket.  

R: Nä. 

K: Själv dricker jag c:a en-två gånger om året. Och sällan så att jag blir full. Men last får väl 

liksom, räcka med tobaken.  

Karsten återkommer därefter till träd och skog. Han pekar på att han är uppvuxen i 

Åkersberga och att han brukade vandra i skogen där. Han vill dock inte bo där nu, detta 

mycket på grund av vad som hänt med hans gamla barndomskompisar, som antingen sitter i 

fängelse eller är missbrukare. Det verkar som att Åkersberga inte längre talar till Karsten, 

åtminstone inte i positiva ordalag.  

Karsten tilltalas dock av det i Hässelby som påminner om det positiva i Åkersberga, den 

fysiska miljön. Den sociala miljön i Åkersberga är anledningen till att han inte vill tillbaka dit. 

Det nyare hemmet, Hässelby, blir här, och där blir det gamla hemmet. På samma sätt som en 

speciell plats identifierar oss, isolerar den oss från andra platser och identiteter 

(Hansen/Salomonsson 2001:16). Med det är det inte sagt att Åkersberga inte är en del av 

Karstens identitet, dock verkar det inte längre förekomma något meningsutbyte mellan 

Åkersberga och Karsten. Werner skriver att när människors existens inte längre grundas i 

något bärande, så är ”ett meningsutbyte mellan miljö och individ är inte längre möjligt” 

(Werner 1991:7). Karsten vistas inte längre i Åkersberga, då även hans mor flyttat därifrån. 

Karsten berättar en anekdot om när han var på väg hem med t-banan från en fest och blir 

stoppad av en grupp unga tjejer som börjar tjafsa med honom, knuffa honom och dra av 

honom mössan. En av tjejerna är ”ledaren”, och henne känner Karsten igen. 

K: Så jag tilltalar henne vid namn, och så frågar jag liksom så här; ”Vad skulle din pappa 

säga?”, och hennes pappas namn. Och hon bara stirrar på mig. ”Hur vet du vem det är?” - Ja 

men jag bor våningen över er, det är jag som hjälper din pappa gå och handla och tvätta, för han 

sitter i rullstol, och helt plötsligt blir hon likblek och drar åt sig kompisarna och börjar babbla, 

också slutar det med att dom hjälper mig och bära mina grejer hem.  

R: Aja, tvärvändning.  

K: Det är viktigare i ett sådant här ställe, än i innerstan, att försöka vara en del av området, att 

vara schysst mot grannarna, och vara hjälpsam och såna grejer.  

R: Intressant! 
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K: För man får ju ett skydd av det. Man är inte en utomstående, man är inte en främling, utan 

dom vet vem man är. Och jag gissar på liksom att hon har väl pratat med folk, för sen dess… Jag 

är inte så orolig för jag är stor kille och jag vet hur jag tar hand om mig själv, men när man gått 

sent på natten, och det kan stå dom här klickarna som står och stirrar på en, och då väljer man ju 

att gå där det är upplyst, nära gatan och så där. 

R: Ja.  

K: Man välj… Man går ju inte in i gränderna. Men man brukar se ibland, hur nån av dom stirrar 

på en, också snackar dom lite, och så vänder sig alla och struntar i en efter det. Så jag gissar på 

att hon har väl sagt något, för sen dess har jag blivit väldigt lämnad ifred.  

Det Karsten säger om vikten av att vara en del av området, vara schysst och hjälpsam och 

genom det bli lämnad ifred, det för tankarna till när Högdahl skriver att ”gangsters kan vara 

farliga om man hamnar på fel plats, men de kan också vara goda grannar” (Högdahl 2003:30). 

På en annan plats hade Karsten kunnat bli utsatt av de här ”klickarna” som han kallar dom, 

men här, på rätt plats, hemma, så vet ”klickarna” att Karsten är okej och han blir lämnad ifred. 

Karsten säger en del negativa saker om stadsdelen där han bor, under intervjun. Men det är 

inte för att svartmåla den. Han väger hela tiden det negativa mot det positiva. Ett sätt för 

Karsten att göra platsen till sin är att medverka till att försöka göra platsen bättre. För att tolka 

det som Karsten säger använder jag tolkningsformen good reason-assay. En person kan uttala 

sig mycket negativt om staden. Ändå kan personen inte leva utan den. För att bringa ordning i 

oordning är det viktigt att hitta den röda tråden i det informanten talar om (Werner 1991:11). 

Visserligen kan Karsten leva utan Hässelby. Däremot är det tydligt att han inte skulle bo där, 

om han inte var med och bidrog till att göra platsen bättre. När han kort efter han sagt något 

negativt understryker någonting han tycker är positivt i Hässelby så motsätter han sig precis 

som fadern i Högdahls informantsfamilj, det stigma som han tycker att stadsdelen drabbats av, 

så illa är det inte där han bor (Högdahl 1991:132). Karsten talar om att människor som inte 

har varit i Hässelby, bildar sig en uppfattning baserat på mediers negativa bild av platsen, och 

till följd av detta avstår från att besöka Hässelby. I linje med Högdahls intervjuperson Tarek 

som är uttalat medveten om de negativa utsagor som skapats kring stadsdelen han bor i, visar 

Karsten tydligt att han är medveten om den negativa bild som byggts upp kring Hässelby, 

men att han stretar emot och försöker införa en annan variant av hur det är (Högdahl 

2003:168). 

Werners good reason assay kan även användas när Karsten menar att han inte tycker om att 

åka t-bana, trots att han flyttat hit till Hässelby för att den tar honom dit och därifrån. Han 
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tycker t-banan är smidig och bekväm, men tycker inte om att åka den i rusningstrafik. Därför 

tycker han att det skulle vara skönt att arbeta i närområdet. Det blir inte för nära, tycker han. 

Detta är ännu en markör för att Karsten känner sig hemma. Därefter säger han att det inte 

spelar någon roll om han blir kvar på platsen eller inte. 

R: Det spelar inte så stor roll? 

K: Nä. Så länge jag har vettig lokaltrafik, och nära till naturen så är jag nöjd. Bromma skulle 

också funka, det är ju så nära Ekerö.  

Karsten bor periodvis utomlands och volontär-arbetar. Han får frågan om han längtar hem till 

Hässelby om han varit borta en längre tid, men det gör han inte. 

R: Jag tänkte om du är härifrån en längre tid, kan du länga tillbaka då? ”Jag vill hem”.. 

K: Nä. 

R: Nä? 

K: Hem är inte platsen, utan hem för mig är, det låter väl konstigt, men det är ett ställe där jag 

vet att om jag vill vara ifred, så får jag vara det.  

Orvar Löfgren skriver att en känsla att känna sig hemma kan handla om att stänga dörren till 

sitt egna rum eller att röra sig i en miljö som man kan utan och innan (Löfgren 1997:30). Hem 

är alltså inte Hässelby Gård för Karsten och hem är inte Gröna linjen. Karsten är ombytlig, 

samtidigt som det är viktigt för honom att göra sitt på platsen medan han är där. Han berättar 

om kvartersbutiken som är belägen i huset där han bor, han brukar alltid handla där när han 

kan för att handla lokalt, och känner butiksinnehavaren vid namn. Karsten hjälper 

butiksinnehavaren att läsa myndighetspapper då innehavaren är dålig på svenska. Karsten 

framhåller att kvartersbutikinnehavaren och pizzeria-ägarna i närheten hjälper varandra, och 

prisar den kooperativa andan i området. Karsten är mån om sitt område och det blir tydligt i 

hans berättelser att han hade varit social och deltagande i vilken stadsdel han än bott. Massey 

skriver att ”plats-identiteter oundvikligen är rörliga. De är rörliga för att de sociala 

relationerna som de är byggda av är i sig själv naturligt dynamiska och föränderliga” (Massey 

1994:169). De sociala relationerna Karsten har skapat i Hässelby, liknande sådana kan han 

bygga upp på en annan plats. Ek & Hultman refererar till Massey när de skriver att rum och 

plats är fält av möjligheter och premisser för mångfald. Platserna, hela tiden varierande 

grupper av ”samhällslinjer” sätter då blickfånget på frågan kring vår ”throwntogetherness” 

och det faktum att platser är gemensamma bedrifter (Ek/Hultman 2007:23). 
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Karsten medverkar till att göra platsen till en del av sig själv, och sig själv till en del av 

platsen. I Fönster mot Europa får begreppet plats den mest framstående rollen i analysen, 

utifrån tanken att alla tänkesätt och tolkningar kräver lokalisering. Människor är inte fritt 

flytande, utan handlande och kulturbygge händer alltid någonstans. Det basala förmodandet 

då blir att människan inte bara handlar på plats, platser gör också något med oss. Platser kan 

därigenom inte ses bara som samlingar av ting, eller ting i sig själva, främst är de utarbetade i 

och av samverkandet mellan mänskliga göranden och de mer materiella miljöerna 

(Hansen/Salomonsson 2001:15). 

Karstens hem är en rörlig plats. Idvall skriver att plats enligt geografiprofessorn Anssi Paasi 

formas utifrån personens vardag och biografi. Platsbegreppet förutsätter att inga klara 

geografiska skiljelinjer dras. ”Plats enligt Paasi refererar till rumsliga nätverk snarare än till 

objektifierade och avgränsade territorier” (Idvall 1997:170). Hade Karsten bott i en stadsdel i 

ytterstaden utan t-banetillkomst hade han skapat liknande relationer till butikspersonal, 

restaurangpersonal och lokala gäng. Det är bara så att Karsten inte skulle bo i en sådan 

stadsdel eftersom det inte finns t-bana som kan ta honom dit och därifrån. 

 

Malin är inne på fjärde bostaden runt Gröna linjen söderut med omnejd. Malin berättar 

angående flytten att hon hade bott länge i Fagersjö och Skarpnäck med barnen, och att det helt 

enkelt var bra, att allting alltid inte måste vara så genomtänkt, ibland går det bara på känsla 

med en flytt. Malin säger att hon vuxit ihop med den södra delen av ytterstaden och att hon 

trivs där. Hon har ingen bil och tänker mycket på ”var bor man, var kan man handla, hur lätt 

kan man ta sig fram och tillbaka”. Malin talar om att när man ska flytta så tänker man på hur 

man ska ta sig till och från det nya hemmet, när man inte har bil. Därför är kollektivtrafiken 

viktig för henne, även om hon inte hyser särskild kärlek för just t-banan, däremot besitter hon 

mer kunskap om den än gemene person, då hon har arbetat på SL:s kundtjänst ihop med före 

detta spärrvakter och t-baneförare. Malin berättar att hon har kompisar som flyttat till 

Stockholm, och efter flytten alltid bott längs Röda linjen. När kompisarna varit intresserade av 

att köpa hus har de mest tittat runt Fruängen och Älvsjö. Den västra sidan och norra sidan av 

staden har inte varit aktuellt. Det har varit samma sak för Malin själv när hon letat efter annan 

bostad. 

 

M: Eller alltså jag sökte ju lägenhet genom bostadsförmedlingen och så, det var liksom bara att 

titta… Och. Men alltså, alternativet var ju gröna linjen, innerstaden hade man ju inte kötid till, 

men sen var det gröna linjen söderut. Som jag ville och, där jag ville bo. 
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R: Inte någon annanstans? Väster, norr… 

M: Nä inte Västerut.. 

R: Nä.  

M: Också, jag vet inte varför.. 

Det är inte så att Malin aldrig varit i Västerort. Då hon växte upp i innerstaden, Kungsholmen 

på 60-talet så hade hon klasskamrater som flyttade ut till nya ytterstaden. Norra ytterstaden är 

inte heller helt främmande för Malin. I södra ytterstaden runt Gröna linjen har hon bott länge 

och flera av hennes vuxna barn bor kvar. Malin pekar på att det inte var övertänkt att det 

absolut måste vara på det sättet, men det var mest praktiskt att bo kvar i närheten. Även om 

det inte varit noga övertänkt för Malin att bo kvar så är hennes val något som går att knyta till 

Här och Där. För Malin är Gröna linjen söderut här, och västerut är där. Senare får vi veta att 

även Kungsholmen är här.  

På liknande sätt som Karsten så tycker Malin det är viktigt att handla lokalt, hon är mån om 

platsen där hon bor och vill att den ska leva. Att handla lokalt är ett sätt att bidra till det 

folkliv hon vill ha där hon bor. Malin säger att hon gillar förorter, men att hon skulle vilja ha 

mer liv, mer stadskänsla. Till skillnad från Karsten så är grönområden och skogspartier 

ingenting som är av största vikt för Malin. 

M: Sen är det väl så att man pratar om skog och skogsdungar men man är inte där.  

R: Ja det är många förortsbor som pratar om det.  

M: För man vet att parker är mycket mer nyttigare, parkområden är mycket mer nyttjade, än… 

En planerad park används mer än en skogsdunge. Ja men gå upp i skogen och det finns stig, jag 

tror det är den där lilla nationalromantikern många har i sig… 

Högdahl skriver att Löfgren påtalat ”grönområdenas roll i en funktionsdifferentierad stad, där 

de ofta ligger mellan olika enheter i syfte att skapa rekreation men i praktiken ofta blir 

oanvända” (Högdahl 2003:53). Löfgren skriver också att hela idén med den längtan efter 

vildmark som är utbredd i Norden grundas på en begäran om ”autentisk vildhet”, som motpol 

till det tillrättalagda och genomgående planerade samhället (Löfgren 1997:45). Denna 

”vildhet” verkar vara något flera av mina intervjupersoner vill åt. För Karsten och Olle är det 

avgörande för boendet, att det finns skogspartier, grönområden och buskage runtomkring.    
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Malin får frågan om hem för henne är platsen, området med omnejd där hon bor, eller om det 

är själva lägenheten. Malin menar att själva hemmet hon längtar hem till när hon är borta är 

lägenheten, det är hennes hem, men lägenheten kan inte heller ligga varsomhelst för att hon 

ska kunna längta till den. Den kan heller inte placeras vartsomhelst med följden att hon 

automatiskt skulle trivas i den. Löfgren reflekterar över hur bostäder förvandlas till hem, han 

skriver att antropologen Mary Douglas har pekat på att hemmet för det första måste ta plats. 

Den basala frågeställningen är inte när, hur eller varför är ditt hem – utan var är det? (Löfgren 

1997:28). För Malin är det var hennes lägenhet ligger. 

Malin har en liten dröm om var hon allra helst skulle vilja bo, om hon skulle vinna på lotteri. 

Hon tror att det är viktigt att ha en sådan dröm, även om man trivs där man är. Platsen är 

Kungsholmen, där hon arbetar och är uppvuxen. Massey refererar till statsvetenskap-

professorn Chantal Mouffe som skrivit att ”många verkar tro att vi bara hör till en enda 

gemenskap, preciserat empiriskt och geografiskt, och att denna gemenskap skulle vara 

likartad med en enda idé av det gemensamma bästa. Men Mouffe menar att människor alltid 

är flera olika och motsägande subjekt och invånare i en mångfald av gemenskaper” (Massey 

1994:7-8). Malin behöver inte endast tillhöra gemenskapen i Farsta med omnejd för att hon 

bor där sedan många år, hon kan även känna en gemenskap med Kungsholmen eftersom hon 

är uppvuxen där och arbetar där, särskilt eftersom hon bär på en dröm om att bo där igen. Det 

går att fråga sig om en plats kan bli direkt likställt med gemenskap, men Massey menar att 

”det länge varit undantag snarare än regel att plats skulle kunna bli likställt med gemenskap, 

och med det menas att förse en stabil bas för identitet” (Massey 1994:163). 

Malin känner inte många människor i närområdet. Hon känner många i Skarpnäck, där hon 

bodde där när barnen var små. Malin säger att när man flyttar som vuxen lär man inte känna 

sina grannar naturligt, som man gör när man flyttar med barn. Det märks att Malin inte är 

någon övertygad lokalpatriot. Hon trivs och vill vara kvar men det är inte så att hon 

romantiserar tillvaron i området. Hon bor där för att hon är van, bott där länge och växt ihop 

med det. 

 

Olle som är i förberedelse för flytt mellan Hökarängen och Farsta kommer snart vara inne på 

sin 11:e bostad ”söder om söder”, med undantag för Västerhaninge och Brandbergen. Han har 

annars inte bott på något av de andra väderstrecken runt Stockholm och på den Gröna linjen 

så blir kommande bostaden i Farsta den 6:e i ordningen. Den första platsen Olle bodde på i 



22 

 

Stockholm var Vårberg. Han trivs inte där nu, och trivdes inte där då. När han är där nu och 

hälsar på vänner känner han oro. Detta tror han beror på att han både blev rånad i Vårberg och 

fick inbrott i lägenheten, och han upplever att segregation, fattigdom och kriminalitet 

eskalerar ju längre ut på röda linjen mot Norsborg som han åker. Det blir tydligt att Vårberg 

är där för Olle. Olle har även blivit rånad i Hökarängen, men han säger sig inte ha 

otrygghetskänslor där han bor i en månad till. Olle uttrycker trygghet på grund av att han 

känner att Hökarängen är ”hans” plats, Hökarängen har blivit Olles plats på samma sätt som 

för pojken i Göra gata som får frågan om han är rädd för att vara på Möllevången: ”Jag är fan 

inte rädd! Jag går här varje dag till och från skolan.” (Högdahl 2003:95). Eftersom pojken bor 

där sedan länge känner han sig inte rädd. Han vet hur det fungerar i området. Olle vet också, 

efter 7 år på platsen har han lärt sig, han har lärt sig att dessa otrevliga händelser som rån inte 

är något han återkommande måste handskas med. 

Olle menar att han trivdes från första början när han flyttat från Vårberg till Sandsborg 

eftersom han då hade så nära till innerstaden. Han hade ett smeknamn som löd ”Party-Olof”. 

Olle berättar varför.  

O: För jag bangade aldrig en dag i veckan, det spelade ingen roll vilken det var, ”Ska du med ut 

på en bira?” – Ja för fan jag hänger på. Det var allt det där, och då hade man ju så nära in till 

stan. Så det var ju perfekt och… Kom ihåg jag åkte alltid till Hemköp i Skanstull också för det 

var så jävla dyrt på ICA i Sandsborg. Så då åkte jag alltid till Hemköp där och handlade istället. 

Bara för att tunnelbanan precis bredvid och sen tunnelbanan precis bredvid hemma, det var… 

Perfekt där alltså.  

Olle menar att det var lättare att leva ut sin identitet som den festliga ”Party-Olof” i 

Sandsborg än i Vårberg. I Vårberg satt han och hans vänner bara på det lokala Restaurang 

Vitlök. Det var lättare att vara ”Party-Olof” i Sandsborg för då hade han, utöver att det var 

”perfekt” i Sandsborg, hela Södermalm intill. Olles berättelse om att komma till Sandsborg 

och börja trivas går att härleda till Hansen/Salomonsson som talar om att ”människan inte 

bara agerar på plats, platser gör också något med oss” (Hansen/Salomonsson 2001:15). 

Sandsborg gjorde något med Olle, platsen fick honom att leva ut. Idvall refererar till Gupta & 

Ferguson (1992) när han skriver att plats kommer till uttryck i den engelska termen place 

making. Plats blir utifrån denna term något som människor gör hellre än står i relation till 

passivt. En definition som framhåller görandet av plats är även införstått med hur 

kulturgeografen Allan Pred har preciserat plats. Pred talar om att görandet av plats pågår utan 

uppehåll och därmed bör förstås som en utvecklingsgång snarare än ett tillstånd (Idvall 

1997:169). 
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Olle tyckte från början att t-banan var ett bra transportmedel, särskilt med utgångspunkten 

Kalmar. ”En liten håla där det är halvtimmestrafik på bussarna, och på helgerna var det 1-

timmestrafik, missade man bussen fick man stå och vänta en halvtimme. Nu är man kräsen”. 

Olle stör sig på när det är 8 minuter till nästa t-bana. Jag frågar om t-banan bidragit till att 

Olle känt sig som en stockholmare snabbare, om den gjorde att han kände sig hemma snabbt 

då det var lätt att ta sig mellan platser. Olle menar att han inte känner sig som en 

stockholmare, men att han känner sig hemma. Han trivs väldigt bra och tror att han aldrig 

kommer flytta härifrån. När Olle svarade på mitt mail med min förfrågan om han kände någon 

som kunde tänkas vilja vara med i min studie, så svarade han att han själv ville vara med och 

avrundade med att ”Jag kan med all säkerhet säga, att jag aldrig kommer flytta ifrån Gröna 

linjen”.   

 

Olle drar sig till minnes sitt första besök i Stockholm, som 13-åring. Olle med vänner reste till 

Stockholm för att besöka hans far, som var i stan för att bygga det som idag är Skarpnäcks 

bostadsområde. Besöket kombinerades med konsert, Monsters of Rock på Isstadion. Detta var 

även första gången Olle åkte t-bana. Olle tänker sig att han fastnade för Stockholm redan då, 

att denna positiva upplevelse av det urbana och allt ”häftigt” fanns i bakhuvudet när han som 

27-åring bestämde sig för att flytta till Stockholm 1997. Detta kan jämföras med när Werner 

beskriver att hennes intervjuperson Jonas känner att omgivningar som ger honom en känsla av 

att vara bekräftad inte är tillrättalagda sådana. Jonas känner sig bekräftad av oförutsägbara 

miljöer. Anledningen till att Jonas känner att oförutsägbara miljöer faller honom i smaken, 

söker han i barndomen. Jonas minns speciellt perioden då han bodde i en mindre stad och då 

och då fick hälsa på en moster boendes i Göteborg, en moster som enligt Jonas släkt levde ett 

ansvarslöst liv. Mostern förknippades med det franska, för hemma hos henne spelades franskt, 

Edith Piaf, och vykorten från Paris blev något extra i tillvaron för Jonas. Mostern hade bra 

hand med barn, därför var det roligt för Jonas att besöka henne (Werner 1991:114). Jonas 

känner att oförutsägbara miljöer tilltalar honom, för att mostern var oförutsägbar. Olle som 

27-åring lär ha känt sig direkt tilltalad av Stockholm, för han förknippade det med konsert, t-

bana och urbanitet. Olle gillar när det händer saker runt honom. Han är starkt engagerad i en 

musikscen, går på konserter, samlar skivor och spelar i band. Möjligheterna till att hålla dessa 

intressen levande måste vara anledningar till att han finner Stockholm tillmötesgående. 

Både Werners intervjuperson Jonas historia och Olles referenser till bejakande miljöer kan 

tyckas ha ett nostalgiskt skimmer över sig. Massey skriver att ”i den akademiska litteraturen 

såväl som annan litteratur så har det varit återkommande med en tendens att identifiera platser 
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nödvändigtvis som platser för nostalgi” (1994:5). Olle, och mina andra informanter trivs bra 

på platserna de bor på och förknippar det med fina minnen, men de hittar hela tiden på nya 

saker att göra och lever inte sina liv i repris. På det sättet präglas inte någon av intervjuerna av 

nostalgi-yttringar. 

Den positiva Gröna linjen-upplevelsen i Sandsborg ersattes av mindre trivsamma andrahands-

boenden och inneboende för Olle. Men efter några år som inneboende och boende i andra 

hand började Olle avancera i bostadskön. Olle gick på lägenhetsvisningar runt Gubbängen, 

Hökarängen, Farsta, Farsta Strand, för att ”något kändes bra där”, som han uttrycker det. Han 

hade då lärt känna människor och fått vänner runt om i området. De flesta har gemensamt att 

de är intresserade av musik och antingen spelar musik och/eller samlar på skivor. I samband 

med flytten hade Olle även börjat umgås med sin framtida sambo, som redan då bodde i 

Hökarängen. Positiva saker sammanföll för Olle, klart har det påverkat hans bild av 

närområdet. 

Olle börjar precis som samtliga mina andra intervjupersoner prata om grönområden. Olle tror 

inte han skulle trivas i en lägenhet i innerstaden. Parker räcker inte och han tycker det blir för 

tråkigt med bara husblock som står uppradade utan variation. Olle tror att en anledning till att 

han lägger vikt vid grönt, är för att området av Kalmar där han är ifrån hade mycket grönska, 

”mycket mer grönska än på Södermalm”, som han uttrycker det. Det känns som att grönska 

tillhör Olles ”inre osynliga arkitektur”, som Finn Werne vill kalla det (Werner 1991:149). En 

individs ”inre osynliga arkitektur” blir som en fortsättning på responerande platser. Löfgren 

skriver att ”den moderna storstadens funktionsdifferentiering förutsätter avgränsningar och 

buffertzoner. Boende måste skyddas från trafikstörningar. I samhällsplaneringen blir ofta 

grönområden sådana avskiljande buffertar” (Löfgren 1997:47). Detta är något som många 

förorts/ytterstadsbor lär ha vant sig vid, särskilt de som är uppvuxna utanför staden, eller i 

mindre städer. Malin som är uppvuxen i innerstaden, tycker dock inte det gröna är särskilt 

viktigt. 

 

Linn tror att man väljer att bo där man tror det går att träffa likasinnade. Något som till 

exempel Olle gjort där han bor. Linn fick frågan om hem för henne är platsen (Bagarmossen) 

eller om det är hemmet inom dess väggar, eller en kombination av de båda.  

L: Det beror nog på vart jag är någonstans. Känner jag. Är jag på jobbet, i Solna och längtar 

hem, då definierar jag hem som min sambo. Och det blir det ju automatiskt hem till 

Bagarmossen. Men det är  inte direkt att jag känner att ”Jag ska hem till Bagarmossen nu”. Utan 
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det blir mer kärt när jag ska hem till Varberg. Det blir liksom andra minnen och andra 

anknytningar. Så jag brukar nog aldrig säga ”Hem till Bagis”. Utan det blir i sådana fall ”Hem 

till Markus”. Vet inte om jag svarade på din fråga där.  

R: Jo det gjorde du. Men jag tänkte också, Varberg nu, om du skulle åka hem till Varberg, om 

du är här nu, är det ”Hem till Varberg” då eller? 

L: Ja. Det blir det. Det blir inte ”hem till lilla byn” där mina föräldrar bor utan det blir hem till 

Varberg. I Varberg har jag så många vänner också. Och jag kan ju varenda gata, liksom. Så det 

blir nog ”Hem till Varberg”.  

R: Uppsala då, eller du kanske inte åker dit så mycket.  

L: Jo, eller, inte mycket. Jag har fortfarande kompisar som bor där och så. Var faktiskt där en 

hel dag igår. Tog ledigt från jobbet. Åkte till Uppsala. Och när jag var i Uppsala kände jag ju 

väldigt stor kärlek, och närhet till stan. Att jag saknar, längtar, vill vara där osv. Det kan ju vara 

att det har med minnen att göra och kanske att jag vet om stället och känner mig väldigt trygg, i 

Uppsala.  

Bagarmossen som plats har inte blivit ett hem för Linn. Det är snarare som Bagarmossen är 

där och att Uppsala och Varberg är här. Linn känner sig både trygg och otrygg i 

Bagarmossen. Hon säger att det känns som att i Uppsala har alla någonting att samlas kring, 

många är studenter. Linn säger att hon tänker att ”ingen annan student skulle råna mig eller 

skada mig” för alla har samma situation och i Bagarmossen känner hon inte att det finns 

någon sådan liknande gemenskap att enas kring.  

L: Det kanske är småstadstjejen i mig som blir så här ”oh, stora Stockholm” och… Det är 

liksom annan rörelse där. Än vad det är i Uppsala. Uppsala är mer vardag, studenter.   

Högdahl talar i Göra gatas kapitel om the fear, att frågor om välbehag och obehag på 

åtskilliga sätt handlar om mänsklig närvaro, och att diskussionen om the fear handlar om den 

mänskliga framträdelsen, om när, hur och under vilka villkor den mänskliga närvaron kan ske. 

Ett gäng på en bakgata kan uppfattas som farliga utan att göra något särskilt (Högdahl 

2003:137). Högdahl skriver att historikern Joachim Schlör benämner ”upprättandet av 

mentala kartor i staden som en inre urbanisering där man hela tiden befinner sig i en process 

av lärande, där man förhåller sig och anpassar sig till det ständiga flöde av intryck man möter” 

(Högdahl 2003:138). Det är tydligt att Linn är inne i en sådan läroprocess om Bagarmossen. 

Att Linn är med i en Bagarmossen-grupp på Facebook är inte för att det är en förlängning av 

en känsla av att känna sig hemma utan för att hon vill ta del av det som händer. Hon läser, 

men skriver inte inlägg. 
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Linn talar om huruvida hon känner sig trygg i t-banan. Hon tycker att en buss känns mycket 

tryggare än t-bana eftersom hon där sitter närmare föraren som hon också kan ha kontakt med 

om det händer något. Linn tror att hon föredrar bussen framför t-banan också för att hon är 

uppvuxen med buss i Varberg och även åkt buss i Uppsala innan flytten till Stockholm. 

Feroz är med i ett antirasistiskt nätverk som valt ett namn med t-baneanknytning. De 

rekryterar medlemmar på Gröna linjens södra sträckning. Hittills har det bara blivit människor 

från Gubbängen och Hökarängen som gått med. Feroz tror det beror på att de har för stor 

spännvidd, över för många stationer. Ett liknande nätverk startade i Kärrtorp som en reaktion 

på attacken på en antirasistisk demonstration. Feroz markerar vad han tycker Kärrtorp är för 

plats genom att säga att han tycker Kärrtorp har samma karaktär som Gubbängen och 

Hökarängen. 

 

F: Folk som är medelklass, folk som är intellektuella, folk som är lite annorlunda, folk som bryr 

sig om varandra, en gammal, solidarisk attityd. 

 

Han knyter senare an till ovanstående med att fortsätta på samma tema fast med Hökarängen. 

 

F: Och sen du vet hur Hökarängen fungerar, vi har anarkister, vi har kommunister, vi har 

alkoholister, alla människor som du tänker präglas i Hökarängen. Alla sorters. Jag känner väl 

hur folk fungerar här. Utländsk bakgrund, panka… Alla. Nä det var det som… Det är fint här.  

Detta knyter an till när Högdahl skriver om människor som bor på Möllevången i Malmö, och 

att där framstår det uttryckligen som ett ideal att inte vara som alla andra. ”På Möllevången 

behöver man inte heller riskera att inte passa in, alla är ju annorlunda” (Högdahl 2003:61). 

Annorlundaheten är något som Feroz uppskattar med Hökarängen och de områden han tycker 

är liknande i sitt uttryck. 

Högdahls intervjuperson Susan målade upp en bild av Möllevången präglat av olikhet och 

tolerans (Högdahl 2003:125). Detta är något Feroz vill försvara, rätten att vara annorlunda 

som han tycker formar platserna där han trivs. Men det verkar i Feroz fall handla en del om 

vilka människor han väljer att se. Invånarna han nämner är de som är ”annorlunda” och inte 

följer rådande normer. Han nämner inte ”de vanliga”. En förklaring kan vara att det är de som 

är ”annorlunda” som han identifierar sig med. 

Det antirasistiska nätverket som Feroz är med i var förutom en reaktion på attacken mot 

demonstrationen i Kärrtorp också en reaktion på att människor p g a denna och rasistiskt 

klotter sade sig inte längre känna sig trygga i sitt område. I likhet med Karsten så är det tydligt 
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att Feroz vill göra något för sitt område, han vill vara med och ta hand om det och stärka det. 

Dock har Feroz vuxit ihop mer med området än Karsten vuxit ihop med sitt, där har Feroz 

mer likheter med Olle. Skulle Feroz flytta, vilket han skulle vilja för att han tycker gatans ljud 

är för bullriga, så skulle det bara vara längre upp på gatan.  

 

Feroz menar att det politiska genomsyrar alla hans handlingar. Han har för vana att prata med 

folk, det sociala och verbala är starka sidor hos honom. Utöver engagemang i nätverket ägnar 

han sig även åt en kolonilott i närområdet som han haft lika länge som han bott i Hökarängen, 

i koloniområdet ”känner han alla”. Löfgren skriver om koloniträdgårdar och att en särskild 

gemenskap skapades i dessa områden med festplats och återkommande sällskapsliv över 

staket och längs gångarna (Löfgren 1997:55). Jag frågar Feroz om han tycker det är lättare att 

tala med folk runt om där han bor nu, än på något annat ställe han bott. Själva huset tycker 

han inte präglas av social stämning, även om han själv försöker allt han kan. Feroz har fått 

kontakt med en äldre kvinna som talar persiska som Feroz själv gör. I övrigt har det gått 

dåligt, och det märks på Feroz att han tycker det är tråkigt, han verkar närmast besviken. På 

koloniområdet har det gått bättre med det sociala för Feroz. Han berättar att han lärt sig 

mycket om Hökarängens och Gubbängens historia på kolonilotten. 

Feroz talar varmt om konstnärssatsningen i Hökarängen, med lokaler för konstnärer och han 

uttrycker i enighet med majoriteten av intervjupersonerna sitt gillande för grönområden, samt 

det lokala bageriet, som han besöker varje söndag. Feroz gillar blandningen av människor, 

helt i linje med det han tidigare sa om Kärrtorp. Men framförallt så visas det att Feroz trivsel 

präglats starkt av det sociala livet kring kolonilotten. Det lär vara så att Feroz gjort området 

till sitt var han än han än han bott. Men området och miljön har hjälpt till. Feroz har bott på så 

många ställen och i olika länder att här och där inte är viktigt för honom.  

 

F: När man flyttar mycket hit och dit, då blir det automatiskt att man har helt annat perspektiv, 

på relationen på identitet och platsen. Eftersom platsen är inte fast, platsen rör sig. Och sen då 

automatiskt man får något kosmopolitiskt perspektiv. Man ser större världen, än den lilla 

platsen. 

 

Feroz säger att platsen rör sig och att han genom att flytta många gånger fått ett 

kosmopolitiskt perspektiv på tillvaron, det härleder till när Massey ställer sig frågan varför 

”platser är så frekvent karaktäriserade som bundna och inhägnade och varför de måste vara 

direkta motsatser till utrymmen som strömmar, eller rör sig” (Massey 1994:7). För Feroz 

behöver platser som är inhägnade och utrymmen som rör sig inte vara motsatser, utan han kan 
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trivas på platsen som är hans hem, samtidigt som den rör sig för honom och han ser hela 

världen istället för bara en fast plats.  
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3. Tunnelbanan som platsmarkör 

Det har i första kapitlet visat sig t-banan kan vara en avgörande symbol för trivsel, att leva ut 

som människa och vara avgörande både för att flytta till en plats och bli kvar på platsen. Den 

har även visat sig kunna ge namn åt nätverk med en agenda. Vad kan t-banan mer 

symbolisera? 3 av mina 5 intervjupersoner tycker inte det är någon speciell känsla med att åka 

t-bana, det är ett transportmedel som tar de från punkt A till punkt B. Vad är t-banan i övrigt 

markör för? 

 

En markör för hemkomst 

Olle uttrycker att det är en härlig känsla när han efter en helg på annan ort kommer hem till 

Stockholm och kliver på t-banan. Ju närmare han kommer Hökarängens station så räknar han 

ned stationerna och han beskriver hur han tittar ut och vad han ser. Gasklockorna som sticker 

upp mellan Skogskyrkogården och Tallkrogen, Tallkrogen med alla ”de identiska, lådformade 

småhusen”. Från hemstationen är det bara 4 minuters gångväg hem och när han låst upp 

dörren och klivit in så är det som han säger ”bara jag”. För Olle är t-bana mer än ett 

transportmedel. Utöver att den snabbt tar honom från punkt a till punkt b så är det också en 

markör för hemkomst, som utvecklas till att hem blir t-bana, Stockholm, Hökarängen och 

lägenheten. Ristilammi talar om att relationen mellan människor och materia är social. 

Människor speglar sig i sin fysiska omgivning, plockar in den i sin idévärld och använder den 

för att bygga uppfattningen om sig själva. Ristilammi skriver att rummen runtomkring ger den 

meningsskapande dekor människor är i behov för att utveckla en känsla av identifikation. 

Föreställningarna som vi människor har om fysisk omgivning kallar Ristilammi för kulturell 

topografi. I topografin har människors känslominnen av materiella miljöer plats. (Ristilammi 

1997:97). Olle har under år av t-baneresor på Gröna linjen samlat på sig känslominnen i form 

av materiella företeelser längs Gröna linjen, som bidrar till känslan av hemkomst. 

 

R: Det är en speciell känsla när du sätter dig på tunnelbanan? 

O: Ja! Speciellt när man varit borta. Speciellt om jag har varit, säg i Kalmar. Där får jag 

verkligen lappsjuka. När jag åker från Malmö då är det lite sorgligt, då skulle jag gärna stannat 

en dag till. För man har så jävla kul. Men man vet ju att man ändå kommer tillbaka dit ner. 

Kommer man tillbaka hit och man känner så här skönt när man sitter på tunnelbanan. Man 

räknar ner stationerna. ”Ja nu är det bara 4 stationer kvar, nu är det bara 2 stationer kvar”. Kliver 

av. Sen är det bara 4 minuters gångväg. Och sen när man kommer hem, man låser dörren och 
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känner att nu är det bara jag. Ingen annan, runt om. Nä så det är en kombination av de två 

faktiskt. Det är det verkligen. Och det är väl ett tecken på att man trivs här i Stockholm.  

Olle bygger med sin beskrivning upp en romantisk bild av t-banan. När Olle gör resan med t-

banan är han hemma, hemma i Stockholm, hemma på t-banan, hemma på Gröna linjen och 

hemma i Hökarängen. 

En markör för storstad 

Malin fick frågan om vilken känsla hon får av att åka t-bana. För henne är det först och främst 

ett färdmedel, men hon uppskattar Gröna linjen då den går ovan jord, så hon kan uppleva 

årstidsförändringarna. Detta jämför hon med att åka buss, att det är trevligare att se mer. Olle 

säger också att han känner åtskilliga människor som älskar att sitta och åka buss och titta ut, 

medan han själv ”älskar att åka snabbt” hellre än att åka ”sightseeing”, som han uttrycker det. 

Malin blev frågad varför hon tror att det är få som identifierar sig med bussen i stadsdelar i 

ytterstaden och i kranskommuner där buss är det dominerande kollektivfärdmedlet. Den 

stockholmska kranskommunen Nacka är ett exempel, en kommun med bussar och 

Saltsjöbanan som kollektivfärdmedel. Malin menar att om en person som bor utåt 

Nacka/Värmdö säger ”jag bor utmed buss 474” så vet ingen vad det är. Malin poängterar 

också att om man kommer från Stockholmsområdet men även utanför så är t-banan det första 

kollektivtrafikmedel man lär sig.  

 

Malin tror att alla som kommer från Stockholmsområdet har en anknytning till t-banan. I alla 

fall från det man blir lite äldre och börjar åka själv. Hon anser att pendeltåget inte är samma 

grej. Malin tror att t-banan står för hur Stockholm har växt, och menar också att t-banan gör 

det lätt att förklara var man bor; ”Nä men du vet, jag bor på Gröna åt det här hållet”. Malin 

tror att t-banan anknyter till att det är mer stad och att det inte är samma sak med 

Roslagsbanan eller Saltsjöbanan. Hon tror att t-banan står för att staden växer, och att den står 

för urbanitet, storstad. Malin kallar t-banan en identitetsmarkör för att bo i en stad. Werners 

informant Carl-Johan tror att staden finns där som ett landmärke både för människor som bor 

”på vischan” och för människor som bor i staden (Werner 1991:28). På samma sätt kan t-

banan finnas som en orienteringspunkt både för de som bor i Stockholm och de som inte bor i 

Stockholm.  

 

Linn understryker att hon gått ifrån att tycka att det går kollektivfärdmedel utan uppehåll i 

Stockholm, till att det att det är långt med 10 minuter till nästa t-bana.  
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L: I början tyckte jag ”gud vad skönt att bo inom pendel.. inom t-baneavstånd och så, det går tåg 

hela tiden.” Men nu när man har bott här ett tag känner man ändå men ”gud, nu när jag missat 

det här tåget kommer nästa om tio minuter”… Men samtidigt kommer jag ju senast från 

Uppsala, där det är cykelavstånd, där man kan cykla till allt inom en kvart-tjugo minuter. Och 

det gör man ju inte heller i Stockholm så det har kanske ändrat sig lite att det är så stort och 

långtifrån till skillnad från hur Uppsala är.  

Det är ingen av de inflyttade stockholmarna (Linn, Olle) som känner sig som stockholmare. 

Det är viktigt för båda att visa, till exempel genom att hålla hårt i dialekten, att de inte är 

stockholmare. Detta säger de båda och Linn lägger fram devisen att har man flyttat till 

Stockholm och börjat springa till t-banan, då har man blivit stockholmare. Det vill säga att 

om man flyttat till Stockholm och blivit en del av det stressiga tempot som råder i 

kollektivtrafiken har man blivit Stockholmare. 

 

L: På sätt och vis har man ju fått höra det att eh, springer man till tunnelbanan, och inte orkar 

vänta 10 minuter, då har man blivit stockholmare. Till viss del har jag väl blivit stockholmare då 

men samtidigt så är det en inre patriot i mig som säger nej, du är från västkusten och väldigt så 

där, kan bre på lite mer göteborgska-hållet. Liksom så där, vill ändå visa att jag inte är från 

Stockholm. Och jag är inte heller rädd för att säga att nej, jag är inte från Stockholm. Många 

flyttar ju t e x till Stockholm för att vilja vara som stockholmare. Jag menar jag flyttade till 

Stockholm för att det bara vart så. Så det är ju en skillnad det.  

 

Om någon kallar Linn för stockholmare är hon snabb med att svara att hon inte är från 

Stockholm, och är Olle i Kalmar hos sin far menar han att ”kalmaritiskan” kommer tillbaka. 

Det gör den även när han umgås med sina från Kalmar inflyttade vänner, som också bor i 

Hökarängen. Att umgås med dessa vänner från Kalmar måste ha bidragit till en hem-känsla 

för Olle. 

 

Hansen skriver att ”det finns få metaforer i vår tid som är så laddade med mening som rötter”: 

Rötter blir en användbar metafor för tillhörighet just genom att de i sig själva är osynliga. De 

befinner sig under ytan, dolda för våra blickar och bekräftas bara genom våra handlingar” 

(Hansen 2001:176). Linn och Olles rötter som de visar upp för att markera att de inte är 

stockholmare – dialekten, är inte osynlig, men är ett verktyg för de att markera var de kommer 

ifrån. Hur länge Olle än har bott i Stockholm och hur mycket t-bana han än åkt så har dessa 

faktorer inte gjort att han känner sig som en stockholmare.  
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En markör för klass 

Feroz anser i linje med Malin att t-bana är en markör för stad. För honom står t-banan för 

möjlighet att röra sig. Han identifierar sig inte med t-bana, men med rörelse. Feroz har alltid 

varit i rörelse, även om han slagit sig ned i Hökarängen. Han säger att t-banan gör att han kan 

röra sig fritt i staden. Feroz jämför med pendeltåg, som han tycker krånglar mer än t-bana, han 

säger att han inte litar på pendeln. Feroz poängterar att pendeltåg i jämförelse med t-banan går 

längre sträckor, över större delar av ytterstaden, med längre avstånd mellan stationerna. T-

banan gör att han känner sig integrerad med sitt eget område. När han bodde i Tumba och 

jobbade extra i Märsta åkte han pendeltåg och brukade äta frukost, lunch och/eller middag på 

tåget. Så lång tid tog resan.  

Feroz tycker att en t-baneresa mellan Gullmarsplan - Farsta Strand eller Mariatorget - 

Norsborg är som en klassresa. Det är kort mellan stationerna på vägen, men han tycker sig 

mellan dessa avstånd se skillnader när det kommer till arbetarklass, medelklass och etnicitet 

under resans gång. När han börjar åka från innerstan tycker han att det bara är en homogen 

grupp svenskar och ju längre ut han kommer är det människor från hela världen. Sedan finns 

det stationer han inte tycker det är skillnad mellan alls, när det kommer till människorna som 

bor där, som Gubbängen och Tallkrogen. Feroz jämför det med pendeltåg där avstånden 

mellan stationerna är längre och där han tycker sig se en gigantisk skillnad mellan t e x 

Flemingsberg och Tullinge. I Tullinge upplever han det som att det bara är villor och infödda 

svenskar och i Flemingsberg höghus, studenter och människor från hela världen. Feroz tycker 

alltså att olika t-banestationer är markörer för olika klasstillhörighet. 

 

En markör för etnisk tillhörighet 

T-banelinje som etnisk markör märks av när Feroz talar om Blå t-banelinjen. Han talar om 

Solna och Kista som stationer där många av de som bor där är iranier. Feroz är själv från Iran, 

så det är därför han talar om detta. Han menar att fester, konserter, nyårsfiranden och butiker 

riktade till iranier i stor utsträckning är förlagda till lokaler runt Blå linjen. Feroz avslutar 

denna utläggning med att säga att ingen behöver känna sig instängd i en etnisk bubbla, 

eftersom t-banan knyter ihop dessa platser och knyts även ihop med innerstaden. Det går att 

röra sig därifrån om och när man vill. 

 

F: Det är så. Det är många, om det kommer någon, sångare, känd sångare, de brukar inte ta nån 

lokal vid T-centralen, utan de brukar ta nån lokal som ligger nära Kista eller Solna, då det är 

mest iranier som samlas där. Alla nyårsafton och nyårsfiranden, alla håller sig i lokaler där. 
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Matvaror, allt, alla affärer och allt… är riktat mot iranier, afghaner, de som är persisk-talande. 

Det är det som är, men det är ändå skönt, att den här sträckningen, Akalla-Husby-T-centralen, 

man kan röra sig ganska fritt. Man kan… Man behöver inte känna sig instängd i sin egen lokal. 

Man kan ta tåget från Hallonbergen, eller Hökarängen tills, hur mycket som du vill. Och sen nån 

annanstans om… Jag menar, rörlighet. Det skapas.  

Feroz hänvisar till rörligheten. Hansen skriver att platser är tänjbara – de släpper in inflytande 

– och är sammanhållna nog för att gå att känna igen. Platserna har genomsläppliga gränser. 

Det finns möjlighet för såväl ting som människor att röra sig mellan platser, men de har även 

en ”diakron dimension där förgångna händelser finns inskrivna” (Hansen 2001:185). På just 

dessa platser kommer det till uttryck att det bor många iranier enligt Feroz, och han använder 

Blå linjen som markör för att jag ska veta var i staden han menar. Platserna har även 

genomsläppliga gränser och Feroz menar att även om man som iranier vistas på dessa platser 

behöver ingen känna sig fast i en etnisk bubbla, utan denna bubbla går att lämna och komma 

tillbaka till närsomhelst med hjälp av t-banan. 

 

En markör för möjlighet till rörlighet 

Feroz känner samma begränsade rörlighet med pendeltåg som med bussar, men tycker att t-

banan är en plats för alla människor. Han talar om t-banan som en plats i sig, där han träffar 

både nya och bekanta människor. T-banan blir något utöver ett färdmedel, en symbol för 

rörlighet. Högdahl refererar till Werner när hon skriver att ett sätt att precisera begreppet 

”magisk plats” är att den kommer att bli liktydig med möjligheter som ligger utanför dess 

gränser, att den blir utrustad med olika värden och kvalitéer som är av stor betydelse för en 

större kontext än platsen i sig (Högdahl 2003:70). Sådana möjligheter tycker Feroz att det 

finns med t-banan. Werner skriver att ”magiska platser” kan kopplas samman med 

upplevelsen av inre rörelse och psykiskt välbehag (Werner 1991:175). Ristilammi skriver att 

ett landskap inte bara är fysiskt utan även betecknande. Detta för med sig att olika stadsrum 

inte endast tjänstgör som samlingsplatser för människor, utan även som samlingsplatser för 

tankar och känslor (Ristilammi 1997:97).  

Werner skriver att för hennes informant Jonas är hamnen samma sak som möjligheter. 

Hamnen är en öppen port mot världen. Allt kan hända och han upplever det som upplyftande. 

Genom att mentalt ta in hamnen och möjligheterna han upplever den stå för, känner sig 

informanten Jonas sig starkare (Werner 1991:121). På samma sätt som med hamnen verkar 

Feroz tycka att t-banan gör att han känner att det finns möjligheter. Han identifierar sig inte 

med t-banan men känner sig stärkt av rörligheten den ger honom. Werners informant Per ser 
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trafikplatsen Slussen som en markör för rörlighet, det är bilar på väg, och vid Slussen snurras 

han ut till en annan stadsdel, till en annan stämning i stadens landskap. På samma sätt kan 

Slussen även framställas som en kedjelänk som inte bara länkar samman stadsdelar, Slussen 

länkar även samman ”existentiella dimensioner” som vattnet och de olika stadsdelarna 

(Werner 1991:143). Det verkar som t-banan knyter ihop ”existentiella dimensioner” i staden 

för Feroz. Även om Feroz trivs mycket bra i Hökarängen kan han lämna det närsomhelst och 

komma tillbaka.  

 

Olle känner att t-banan är en markör för att komma hem. Det går att se t-banan som en plats 

försedd med fler värden och egenskaper än vad många kanske tänker att en t-bana kan ha. T-

banan som ”magisk plats” för Olle går även att koppla till responerande platser i förra 

kapitlet, där Olle tror att första upplevelsen av Stockholm med t-bana, spänning och urban 

känsla kan ha bidragit till att han flyttade till Stockholm 1997. Det går att säga att Stockholm 

och t-banan för Olle redan under hans första besök år 1984, blev utrustad med olika värden 

och kvalitéer som var mer än Stockholm som stad och t-bana som transportmedel. Stockholm 

och t-banan blev ”magiska platser”. 

 

Stationens namn som markör för var man bor 

Linn tror att om en person bor vid ett landmärke som t e x Globen så säger personen att denne 

bor nära Globen, och inte vid Skärmarbrink, eller Enskede Gård. Hade stationerna som 

stationer i sig varit mer kända hade personen sagt deras namn. Linn har en kollega som bor i 

Enskede Gård, men han brukar säga att han bor nära Globen till andra för att markera var han 

bor. Linn berättar också att när hon flyttade till Bagarmossen så visste hon inte vad det var, 

men hon visste vad närliggande Kärrtorp var, på grund av de senaste årens nyhetsrapportering 

om demonstrationer och skapandet av nätverket mot rasism. Det var den enda referens hon 

hade till Bagarmossen, närheten till Kärrtorp. Löfgren skriver att antropologen Marc Augé 

kallar ”skillnaden mellan ”place and space”, mellan platstagande och ytor för skillnaden 

mellan platser och icke-platser. För Augé handlar plats om historia och identitet, medan icke-

platser är hypermodernitetens transitzoner – från motorvägar till väntsalar, som karaktäriseras 

av ensamhet, anonymitet, det tillfälliga, det kortlivade” (Löfgren 1997:49). Utifrån detta 

resonemang går det att säga att t-banestationer utan landmärken ligger närmare det som Augé  

kallar för ytor, eller icke-platser, än platser. Enskede Gård kan vara mer en plats än yta, 

eftersom den har närheten till Globen. Det handlar också om vad människor tycker är ett 

landmärke – t  e x ett centrum, ett högt hus som syns långt bort, en välkänd butik eller en 
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kyrka. En station där det bor eller rör sig människor kan dock inte vara en icke-plats. En 

station som Skogskyrkogården har inget centrum men har sitt namn och den välkända 

kyrkogården som landmärke, samt att det bor människor runtomkring.  

För att knyta an till inledningen kan jag också nämna hur en vän en gång menade att 

människor i Stockholm ofta säger namnet på stationen för att markera var de bor. Detta måste 

vara för att stationsnamnen är så inlärda i människors medvetande eftersom t-banan funnits 

länge och som intervjuperson Malin säger, att t-banan är det första många lär sig.  
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4. Avslutning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka roller t-banan och platsen dit t-banan går och 

människor bor spelar i identitetsprocessen hos människor. Syftet var också att undersöka vad 

t-banan är en markör för, utöver att vara ett transportmedel.  

För att knyta an till inledningskapitlet finns det anledning till att studien inte byggt på 

intervjuer med människor som aldrig skulle kunna tänka sig att bo på någon annan plats än 

den de bor på, något som från början var tänkt att utgöra stor del av det empiriska materialet. 

Dessa människor hittade jag inte. Werner skriver att de intervjuade i hennes studie framstår 

som ”typiska nutidsmänniskor i Finn Wernes bemärkelse, de är kosmopolitiska och platslösa, 

alltså inte bundna till platsen. De flesta av dem bor på en annan plats än den de föddes på, och 

ger intryck att känna sig hemma på många fler platser än den de officiellt bor på” (Werner 

1991:171).  

De personer i studien som var mest förankrade i de platser de bor på är Olle och Feroz. De 

hade gemensamt att de också var de som flyttat runt mest, om än på olika sätt, och Feroz sade 

sig ha ett kosmopolitiskt perspektiv på sin livsvärld. Malin hade också flyttat runt en del men 

hade hållit sig runt Farsta och Skarpnäck, som ligger ganska nära varandra geografiskt. Som i 

Werners exempel kände hon sig även hemma på en plats hon inte bodde på, Kungsholmen. 

Linn kände sig mer hemma på platser där hon tidigare bott och är uppvuxen, än i 

Bagarmossen där hon bodde när intervjun genomfördes. Hon är i skrivande stund redo för en 

flytt till en annan stad för påbyggnadsutbildning. Med flytt i lös planering i görningen, visar 

det sig att Linn identifierar sig precis lika lite med Bagarmossen som hon gav intryck för 

under intervjun.  

 

Karsten fick in mig på tankarna att hem inte behövde vara platsen, utan kunde vara där han 

kunde stänga dörren och vara för sig själv. Karsten stod för det första empiriska materialet i 

studien och öppnade mina ögon för att bara för att han gillar Hässelby-Vällingby mycket och 

valde att flytta dit för att det går t-bana till och från platsen, så behövde det inte betyda att han 

måste bo där hela livet. Han medverkade aktivt till sin och andras trivsel i området, och var 

noga med att förmedla en positiv bild av platsen till utomstående, särskilt för att väga upp 

negativa saker han tidigare sagt om platsen. Karsten var mindre platsbunden än de andra 

intervjupersonerna, men var också den som ”var” mest t-bana av alla i studien. Han kunde 

överhuvudtaget inte tänka sig att bo i en stadsdel som inte kunde nås med t-bana. 
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Utefter materialet som samlats in genom de t-baneresande informanterna har det kommit fram 

att t-banan kan vara en markör för hemkomst till hemstaden, och till det egna området och 

hemmet inom dess väggar. Det kan också vara en markör för storstad och för Stockholm, min 

intervjuperson Malin trodde att alla som bor i Stockholmsområdet har någon sorts anknytning 

till t-banan. Malin trodde också att den är välkänd utanför Stockholm.  

 

Feroz ansåg att t-banelinjerna var markörer för klasskillnader och segregation. Alla 

intervjupersoner vidrörde dessa ämnen men Feroz var den som talade om detta mest. Feroz 

var också den som ville tala om politik av de intervjuade. Det som genomsyrade alla hans 

handlingar, som han sade. För Olle var segregation och klasskillnader något som gjorde att 

han kände otrivsel, otrivsel på den Röda t-banelinjen han bodde på för längesedan och inte 

ville komma tillbaka till. För Karsten så var klasskillnaderna ett sätt att markera var han hör 

hemma, och det var inte Hässelby Villastad, ”där bor de som har de riktigt schyssta pengarna” 

som Karsten uttryckte det. Han ville även gärna prata om de ekonomiska skillnaderna mellan 

Hässelby och Vällingby. 

 

Feroz ville använda den Blå t-banelinjen för att markera var det bor många iranier. En markör 

för etnisk tillhörighet.  

Som symbol för trygghet och tillit har t-banan visat sig kunna ha en svag ställning, om man 

som Linn börjat åka t-bana efter närmare 25 år av buss och cykel som transportsätt. Två bevis 

för vilka tankar om så mycket annat än transportmedel och trafik, som t-banan som ämne 

sätter igång hos de jag intervjuat.  

 

T-banan som markör för möjlighet att röra sig kan låta uppenbart till en början men 

informanternas berättelser tillät analyserna att gå djupare än så. Det har visat sig kunna handla 

om tillit till att komma fram i tid, något pendeltåg inte kan erbjuda på samma sätt, samt på en 

kombination av att känna sig integrerad med sitt närområde samtidigt som det går att ta sig 

därifrån och tillbaka närsomhelst, att slippa känslan av att sitta fast eller känna sig instängd. 

T-banan har också visat sig kunna stå för en känsla av mental rörelse. 

 

T-banan har i denna uppsats visat sig kunna stå för urbanitet, storstad och en symbol för 

möjligheten att knyta ihop platser där det händer ”häftiga” saker, en symbol som i det 

undermedvetna kan komma att påverka en flytt till Stockholm. Som symbol för möjligheten 

att knyta ihop platser där det händer något eller där man känner sig hemma har t-banan visat 
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sig vara viktig i en människas identitetsbygge. T-banestationens namn och t-banelinjens färg 

har också visat sig kunna vara en markör för var i staden en person bor, det går att säga t-

banestationens namn, så vet många ungefär var det är man bor. T-banan har genom att ha 

funnits så länge blivit så inpräntad i människors medvetande att det räcker med att säga 

stationsnamnet för att berätta var man bor.  

 

Att vara ”Gröna linjen”-representant har i denna studie visat sig vara något som inte har att 

göra med att vara instängd och med isolation att göra, utan kan innehålla en mängd betydelser 

som tillsammans sammanfattar trivsel, platstillhörighet, att bli ett med platsen och en 

möjlighet för en person att närsomhelst kunna röra sig dit denne vill, men närsomhelst komma 

tillbaka till platsen där denne känner sig hemma. Det behöver heller inte handla om att känna 

sig hemma på endast en plats, det kan vara flera, men platserna har gemensamt att t-banan 

knyter ihop dem.  
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Källförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 

 

Intervju 1 

Tid för intervjun: 2016-03-02 c:a kl 12:00 till 13:20 

Plats för intervjun: Gåendes mellan Vällingby Centrum och Hässelby Gårds Centrum 

Intervjuperson: Karsten 

Intervjuns längd: C:a 80 minuter 

Kön: Man 

Sysselsättning: Förskollärare  

 

Intervju 2 

Tid för intervjun: 2016-03-13 c:a kl 13:30 till 14:35 

Plats för intervjun: Café Amanda i Hökarängens Centrum 

Intervjuperson: Malin 

Intervjuns längd: 61 minuter 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Socialarbetare 

 

Intervju 3 

Tid för intervjun: 2016-03-15 c:a kl 19:45 till 20:30 

Plats för intervjun: I intervjupersonens lägenhet i Hökarängen 

Intervjuperson: Olle 

Intervjuns längd: C:a 45 minuter 

Kön: Man 
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Sysselsättning: Truckförare 

 

Intervju 4 

Tid för intervjun: 2016-03-16 c:a kl 17:00 till 17:45 

Plats för intervjun: Coffeehouse på George på Odenplan 

Intervjuperson: Linn  

Intervjuns längd: C:a 45 minuter 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Farmaceut 

 

Intervju 5 

Tid för intervjun: 2016-04-10 c:a kl 15:05 till 15:55 

Plats för intervjun: I författarens lägenhet i Hökarängen 

Intervjuperson: Feroz 

Intervjuns längd: C:a 50 minuter 

Kön: Man 

Sysselsättning: Kommunanställd 

 

Samtliga intervjuer finns inspelade och är i författarens ägo. 
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