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Platsidentitetens framväxt i ett nybyggt 
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Abstract 
 
This paper examines some processes behind the creation of place identity and place 
attachment using a broad theoretical framework. The framework is structured around 
the creation of space and place, followed by theories and models on how places are 
given identity and finally some possible effects of place identity. These theories are 
then used to examine place identity formation among residents and real estate agents 
in Hammarby Sjöstad, a newly developed urban residential area in Stockholm, 
Sweden.  
 A total of 5 in depth interviews were carried out with local residents in different 
parts of the residential area, as well as 3 in depth interviews with real estate agents 
active in different parts of the area. The interviews were transcribed and analysed in 
relation to the theoretical framework as well as documents relating to the planning of 
the area.  
 The study shows that there has formed a local identity in Hammarby Sjöstad, 
not defined by the administrative borders of the area. The perceived extent of the area 
most probably stem from that the lake Hammarby Sjö acts as a physical barrier 
between the area and the rest of the inner city. This might be the reason to the 
evolution of a defined perceived community there. The effects of this could be a 
contributing factor in the segregation that is evident in urban areas, which calls for 
attention to the possible effects of place identity in urban planning.  
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1. Introduktion 
 

Befolkningarna i världens städer växer, år 2007 passerades en gräns där den globala 
urbana befolkningen blev större än den rurala (Prono, 2017, Internet) och år 2050 
beräknar FN att två tredjedelar av alla människor kommer att leva i städer (FN, 
2014, Internet). Under de senaste två hundra åren har den urbana befolkningen i 
Sverige växt från 10 procent till 85 procent enligt den svenska tätortsdefinitionen 
(SCB, 2015, Internet). Detta skifte har lett till behov av bostadsbyggande i urbana 
områden och i Stockholms stad växer befolkningen ’kraftigt’ (Stadsbyggnadskontoret, 
2010 s. 5, Internet) som förväntas gå från ca 900 000 personer till en miljon år 2020 
(Stockholms Stad, 2017, Internet).  
 I Stockholm pågår ett stadsbyggnadsprojekt som väntas vara fullt utbyggt år 
2020, Hammarby Sjöstad (Stockholms Stad, 2016, Internet). Stadsdelen som vuxit 
fram i hamnområdena kring Hammarby Sjö de senaste två decennierna är exempel på 
en förändringsprocess av den urbana miljön som går att se på fler platser runt om i 
världen. Markområden som tidigare använts för industri- eller hamnverksamhet, 
lagerlokaler eller liknande, ofta centralt lokaliserat i växande urbana områden får nya 
syften, omvandlas till stadsdelar och bostadsområden. Begrepp som används för att 
beskriva dessa processer är ’urban regeneration’, ’urban renewal’, eller mer specifikt 
för det här fallet ’waterfront development’ (Sepe, 2013, s. 596). Denna typ av projekt 
kopplas inte sällan samman med ekonomisk utveckling för staden i stort (Sepe, 2009, 
s. 144), utöver att de bidrar till ett större bostadsbestånd.  
 När Hammarby Sjöstad planerades låg fokus på olika materiella kvaliteter så 
som den urbana stadens fysiska miljö, blandning av bostäder, service och 
verksamheter. Vattensystemet som kretsar kring Hammarby Sjö framhävs som ett 
unikt fysiskt element i den framväxande stadsdelen, liksom dess gräsbevuxna 
esplanad som skulle ge gröna gaturum. Vid ett tillfälle var stadsdelen dessutom 
föreslagen som OS-by med arenor och bostäder för idrottare (HJS Arkitektkontor AB, 
1995, s. 2; Inghe, Jenefors, Henecke & Enström, 1989, s.5; Stockholms 
Stadsbyggnadskontor, 1997, s. 1). Inom stadsplaneringen läggs däremot inte lika 
mycket eftertanke vid icke-materiella kvaliteter kopplade till plats, vilket givet rollen 
planeringen har i att skapa förändring, vittnar om en kunskapslucka. Mycket 
planeringsarbete fokuserar på det fysiska i platsen och missar underliggande 
kvaliteter och kopplingen mellan platser och människor (Stephenson, 2010, s. 1).  
 Människor som bor på en plats tenderar att tillskriva den värden utöver dess 
uppenbara fysiska attribut som ger förutsättningar för exempelvis sömn och handel 
(Scannell & Gifford, 2009; Tuan, 1977; Kasarda & Janowitz, 1974: Lalli, 1992, bland 
annat). Men hur de som bor i en nybyggd modern stadsdel vilken byggts som 
’waterfront development’ relaterar sig själva till platsen, hur snabbt går det för en 
platsidentitet att växa fram och vad det kan ha för effekter på staden i stort är ett 
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relativt outforskat område. Platsidentitet och platskänsla har effekt på hur människor 
upplever sina bostadsområden, i skapandet av normer och beteenden och känslan av 
trygghet och välbefinnande (Tuan, 1977, s. 6; Lack, 2015) och därför bör få mer 
uppmärksamhet i stadsplanering i framtiden. Det är mot bakgrund av detta jag avser 
att utifrån teorier om hur människor skapar anknytning till plats, varför detta sker 
och vad dess effekter är försöka bidra till en ökad förståelse i hur identiteter bildas i 
nybyggda moderna områden genom en fallstudie i Hammarby Sjöstad. Detta skulle 
kunna bidra till en bredare förståelse för vilka fysiska, ekonomiska och sociala 
faktorer som bidrar till önskvärda eller icke-önskvärda sociala effekter i nybyggda 
stadsdelar, samt få en inblick i de processer som följer av dessa effekter.  
 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att med avstamp i teorier om plats, platskänsla och 
platsidentitet försöka på ett grundläggande sätt förstå hur lokala identiteter kan växa 
fram i nybyggda urbana områden. Detta ska göras genom en fallstudie i Hammarby 
Sjöstad, där platsbunden identitet studeras för att förstå om det under drygt 15 år har 
kunnat växa fram en tydlig identitet. Fortsättningsvis diskutera vad för inverkan en 
sådan kan ha på stadsdelen, hur dess demografi formats och kommer att formas i 
framtiden, vilka normer som kan uppstå, vilka grupper söker sig dit och varför har det 
skett just där. 
 Frågeställningen som avses besvaras är ’finns en lokal identitet i Hammarby 
Sjöstad’, i så fall ’hur blir den till’, ’varför den, just där’ och ’vad kan den ha för 
effekter’? 

3. Avgränsningar 
 

3.1. Avgränsningar i tid och rum 
 
Området som studeras är en del i det som innefattas av stadsbyggnadsprojektet 
Hammarby Sjöstad (Figur 1) i de södra delarna av Stockholms Stad. Specifikt ingår 
den del av området som är lokaliserat till Södra Hammarbyhamnen och således 
endast är fysiskt förbundet till Södermalm via broar över Hammarby Sjö (Figur 2). 
Detta gjordes för att den delen av området förväntades att ha större potential att visa 
på en unik lokal identitet då det inte på samma sätt som Norra Hammarbyhamnen är 
direkt förbundit till Södermalm. Ytterligare hade området riskerat blivit för 
omfattande inom ramarna som ges för denna studie. Detta gör att om studien även 
hade omfattat hela området hade resultatet riskerat bli intetsägande eftersom 
intervjuobjekten begränsats till en så litet antal till följd av studiens 
omfattningsbegränsning. 
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 Inom detta område har tre mindre delområden valts ut för att få en spridning i 
tid och rumslig spridning i undersökningen, se 1, 2 och 3 i Figur 2. Vad detta innebar 
var att jag utifrån detaljplanerna för de olika etapperna i projektet valde tre områden 
som byggts vid olika tillfällen, från det första till det senaste som färdigställts och ett 
område som byggdes däremellan. Den äldsta delen, Sickla Udde, hade föreslagen 
första inflyttning år 2000 (Malm & Inghe, 1998), den näst äldsta delen Hammarby 
Gård och omkringliggande kvarter med genomförandetid mellan 2003 och 2013 
(Bäckström & Fredlund, 2003) samt det nyaste området i undersökningen, 
Henriksdalshamnen med byggstart 2008 och väntas vara helt färdigt 2017 (Fredlund 
& Olsson, 2007). Syftet med detta var dels att chanserna för att få perspektiv från 
människor som bott i området under olika lång tid skulle öka samt att boende i olika 
delar potentiellt skulle kunna ha olika uppfattningar om området i stort. Dessutom 
var avsikten att få möjlighet att rikta mig in på bostadshus med olika upplåtelseform, 
hyresrätter och bostadsrätter vilket de mindre områdena avsågs underlätta.  
 

Figur 1. Karta som visar området som innefattas av 
stadsbyggnadsprojektet Hammarby Sjöstad 
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3.2. Avgränsningar teori 
 
Den teoretiska bakgrunden är uppdelar i tre delar med en ordning som syftar till att 
gå från en genomgång av en teoretisk diskussion om rum och plats, deras relation till 
varandra och idéer om hur de skapar, via hur platsidentitet och platskänsla skapas 
mellan människa och plats, till vad platsidentitetens funktioner och effekter.  
 För att förstå begreppen plats och rum utgår jag bland annat från teoretiker så 
som Lefebvre (1974), Soja (1980), Harvey (1973) och Tuan (1977), personer vars teorier 
dominerat den moderna diskursen kring rum och plats. De ger sammantaget ett brett 
ramverk att förstå dessa begrepp kring, men är självklart inte uttömmande. 
Fortsättningsvis följer en del om hur rummet kopplas till identiteter, jaget och minnen 
och i denna del lyfts forskning som visar på olika sätt som detta kan ske och dess 
bakomliggande processer. Vidare fortsätter jag till att utifrån studier som visar på 
platsidentitet och platskänslans funktion försöka skapa en bild över vad dessa skulle 
kunna vara på ett generellt plan. Begreppet plats som används i denna uppsats kan 
ses som centralt och innebära ungefär ’en avgränsad del av rummet i vilket värden 
placerats’ och platsidentitet som ’de identiteter vilka en plats representerar men 
samtidigt de identiteter vilka individer eller grupper som platsen förknippas med. 
Begreppet community används för att beskriva en social grupp som är bunden till 
platsen.  

Figur 2. Karta som visar undersökningsområdet i Hammarby Sjöstad 
samt studiens delområden 
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4. Metod & källkritik 
 

I detta avsnitt följer en redovisning av den metod som har legat till grund för 
undersökningens insamling av datamaterial samt analys av detsamma.  
 

4.1. Undersökningsdesign 
 

Det insamlade materialet för denna studie består av djupintervjuer med boende i 
Hammarby Sjöstad, samt mäklare som är verksamma i samma område. Kopplat till 
djupintervjuerna har också respondenterna uppmanats till att  rita på en karta. 
Ytterligare gjordes en genomgång av utvalda planeringsdokument av olika form som 
formulerats innan och under arbetet med Hammarby Sjöstad. Denna studie utgår 
framförallt ifrån en induktiv ansats, vilket är lämpligt som i det här fallet när en 
specifik hypotes inte är formulerad (Brinkmann, 2013, s. 54) men i praktiken ett 
abduktivt arbetssätt där jag pendlar mellan teori och empiri. En mindre del av 
undersökningen, den i vilken respondenterna uppmanas rita på en karta, följer dock 
en hypotes som ligger till grund för den rumsliga avgränsningen och är således 
deduktiv, vilket riskerar konfirmeringsbias var hypotesen automatiskt verifieras 
(Brinkmann, 2013, s. 54).  
 

4.2. Intervjuer 
 

Människor har en unik förmåga förmedla kunskap om sina levda erfarenheter och 
upplevelser, information som denna kan vara svår att få tag på med andra metoder än 
att låta berörda individer själva delge den (Brinkmann, 2013, s. 47; Lantz, 2013, s.17). 
I denna studie användes intervjuer som metod för att utforska självupplevda 
identiteter och platskänsla i Hammarby Sjöstad.  
 Deltagande i intervjuer var boende i Hammarby Sjöstad och Fastighetsmäklare 
verksamma i området. Totalt fem boende intervjuades med sitt uttryckta samtycke. 
Åldersspridningen hos respondenterna var mellan 43 - 68 år, fyra av vilka bosatta i 
bostadsrätter samt en i hyresrätt. Två av de som intervjuats är pensionärer, en är art-
director och fotograf, en är chefsjurist på ett mediaföretag och en är forskare inom 
antropologi. Alla respondenter definierar sig själva som kvinnor. Intervjuerna fortgick 
under mellan ca 45 och 55 minuter och fyra av fem tog plats i respondenternas hem 
och en på ett Café utanför Hammarby Sjöstad. Ytterligare deltog tre 
fastighetsmäklare från två mäklarbyråer verksamma i området, på en byrå hölls 
intervjun formellt med en person, men en kollega till denna anslöt till intervjun på 
eget initiativ samtidigt som den hölls. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 
med respondenternas medgivande. 
 Alla intervjuerna kompletterades med en del i vilken de intervjuade ombads att 
på en karta över Hammarby Sjöstad med omnejd dra ett streck kring vad de ansåg 
vara gränsen för vad som definierar stadsdelen (Figur 3.). Detta moment syftade till 
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att få en uppfattning om den upplevda rumsliga utbredningen för Hammarby Sjöstad, 
för att skapa en bild av hur platsen upplevs, samt att verifiera eller falsifiera 
hypotesen om dess upplevda gränser.  
Intervjuerna utfördes semi-strukturera och följde en guide med övergripande frågor 
och tillhörande följdfrågor, se bilaga 1. och 2. Detta gjordes för att låta 
intervjusituationen och svaren som förmedlades leda vidare till nya frågor av intresse. 
Eftersom jag innan intervjusituationen inte visste vad specifikt jag sökte hade en 
intervju mer bunden till många specifika frågor kunnat leda mig i fel riktning.  

 
4.3. Urval 

 
I fallstudier som denna är det vanligast att använda informations-baserat urval i 
vilket målet är att maximera nyttan av de få respondenter som deltar. Detta innebär 
att individer som förväntas ha relevant information intervjuas istället för att de väljs 
helt slumpmässigt (Brinkmann, 2013, s. 57). Alla som intervjuats bor eller är 
verksamma som fastighetsmäklare i Hammarby Sjöstad vilket är en förutsättning för 
att de ska kunna förmedla relevant information sett till frågeställningarna. 
Ytterligare gjordes ett urval baserat på de rumsliga avgränsningar som redogörs för i 
kap 3.1 som syftade till att få information om betydelsen av skillnader individerna 
emellan och samtidigt kunna göra vissa generaliseringar.  

Figur 3. Exempel på karta som användes i intervjuer 
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 Målet att få spridning i tid bosatt i stadsdelen baserat på när husen byggdes 
var trubbigt och gav inte eftertraktat resultat. Denna urvalsprocess kunde tillexempel 
inte kunde ta höjd för flyttar inom området. De boende som intervjuats flyttade dock 
till området mellan 2001 och 2010, vilket visar på en viss spridning i tid även om det 
inte är en direkt följd av urvalsprocessen. Till följd av det låga intresset att delta i 
studien hade jag inte möjlighet att få en variation i kön, alla respondenterna är 
kvinnor, vilket kan försämra resultatens generaliserbarhet. 
 Inbjudningar att delta i intervjuer delades ut till ett hundratal hushåll inom de 
utvalda områden (se kapitel 3.1) i vilken information om bakgrund och syfte 
redogjordes för, information som även delgavs muntligt till de som sedan deltog. Detta 
följdes upp av påminnelse i form av dörrknackning. Eftertraktat antal respondenter 
för studien var initialt till ca sex personer, ett antal som upplevdes rimligt inom 
studiens omfattning och förutsågs generera nog material för att kunna göra en analys. 
Målet med intervjuerna var inte att nå statistisk representativitet (Brinkmann, 2013, 
s. 59), utan att få möjlighet att i detalj kunna studera hur vissa individer upplever 
Hammarby Sjöstad och se om det förekommer någonting gemensamt dem emellan. 
Med denna metod för rekrytering av respondenter nåddes totalt tre av fem som sedan 
kom att intervjuas.  
 Rekryteringsmetoden resulterade inte i att målet om antal respondenter 
nåddes, och som följd av att detta använde jag mig av mitt kontaktnät och rekryterade 
ytterligare två personer att ställa upp på intervju. Metoden kan heller inte generera 
en spridning sett till kön, sysselsättning, ålder, tid som boende i området etc. vilket 
kan påverka validiteten negativt. Att intervjua individer som ingår i mitt kontaktnät, 
även om jag sedan tidigare inte kände dem, riskerar att påverka resultatens 
reliabilitet. Speciellt problematiskt kan det vara just i en undersökning som handlar 
om identiteter, det finns en risk att människor som känner varandra delar olika 
grupptillhörigheter och således vissa identiteter med varandra. 
 Urvalet av mäklare för intervjuer skedde på liknande rumsliga premisser som 
privatpersonerna som söktes. Tre mäklarkontor valdes ut på förhand, ett i 
Henriksdal, ett nära Sickla udde och ett nära det näst äldsta området kring 
Hammarby gård. Genom korrespondens via epost sände jag ut inbjudan att delta och i 
frånvaron av svar söktes de istället personligen upp på sina kontor. Mäklare på två av 
tre kontor ställde upp på intervjuer som hölls på deras arbetsplatser, dels i 
Henriksdalshamen och dels det som är lokaliserat närmst det näst äldsta området. Att 
helt slumpmässigt få ett urval som representerar hela Hammarby Sjöstad skulle med 
denna metod inte uppnås och var heller inte avsikten. Orsaken till att intervjua 
fastighetsmäklare följer av metoden om informations-baserat urval, vilket i detta fall 
innebar att de förväntades kunna delge för studien värdefull information. 
Förväntningen byggde på föreställningen om att de i sin yrkesroll medvetet använder 
ett områdes unika karaktär och föreställningar om det i marknadsföring tillexempel.  
 



 

 8 

4.4. Validitet och reliabilitet  
 
Intervjuns användbarhet som metod för datainsamling ska uppfylla vissa 
kvalitetsmått. Detta kvalitetsmått är kraven om resultatens reliabilitet, det vill säga 
tillförlitlighet och validitet, vilket är dess giltighet. De slutsatser som ges av 
resultaten ska gå att kritiskt granskas av andra (Lantz, 2013, s.15). 
 Några vanliga problem för reliabiliteten ligger i tolkningen av 
intervjumaterialet, risken för att konfirmera hypotesen och föreställningen om 
intervjuarens ’objektivitet’ (Lantz, 2013, s. 15). I denna studie ger avsaknaden av en 
färdig hypotes att bekräfta en lägre risk för att detta ska ske eftersom det inte finns 
en tydlig bias mot att söka konfirmering av en sådan. Vad berör ’objektiviteten’ har 
jag förståelse för att någon annan som ställs inför mina resultat inte nödvändigtvis 
drar samma slutsatser som jag, även om jag strävar mot en ’korrekt’ beskrivning av 
verkligheten. Det är inte möjligt för mig att utföra en helt objektiv analys av ett 
material som reflekterar en subjektiv upplevelse, heller inte går det för mig att bortse 
från min specifika förförståelse och erfarenheter. 
 Självrapporterade data som fås ur en intervjustudie har inbyggda 
validitetsproblem, så som frågan om det går att lita på vad som återges, eller om 
subjektiva rapporteringar är användbara som grund för analys (Lantz, 2013, s.17). 
Eftersom denna studie syftar till att skapa en bild av identitet och människors 
uppfattningar om sig själva, sitt bostadsområde och föreställningar om framtiden etc. 
är frågor om ’objektivitet’ eller ’opartiskhet’ inte speciellt användbara. En del i 
avsikten med undersökningsmetoden är att gå ifrån en strikt statistisk bild av 
människorna i Hammarby Sjöstad och skapa en bild av människors subjektiva 
upplevelser av platsen, sig själva i samverkan med den och känslor förknippade med 
den.  
 Giltigheten, eller validiteten kan i vissa sammanhang handla om resultatens 
generaliserbarhet (Lantz, 2013, s.19). Men i fall som detta när ett fåtal intervjuer 
används som metod och resultaten av dem visar på individers upplevelser och 
subjektiva uppfattningar kan inte generaliserbarhet uppnås. Detta betyder inte att 
kraven på deras användbarhet, både validitet och reliabilitet, försvinner utan ser 
istället annorlunda ut (Lantz, 2013, s.19). Validiteten i kvalitativa undersökningar 
som denna bygger i grunden på ’’i vilken mån data och resultat speglar källan och 
samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersökts’’ 
(Lantz, 2013, s.19).  
 

4.5. Anonymisering 
 

De intervjuade blev tilldelade en bokstav och en siffra som ersatt deras namn, vilket i 
de boendes fall är bokstaven R för ’respondent' och en siffra mellan 1 och 5 vilken 
korresponderar med den ordning de intervjuades, mäklarna som intervjuades 
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tilldelades bokstaven M och en siffra på samma sätt, exempel på detta är ’R1’ eller 
’M2’. Alla intervjuer spelades in, vilket skedde under respondenternas medgivande.  
 

4.6. Analysmetod 
 
Analysen av materialet börjar inte när alla intervjuer är transkriberade, utan redan 
under intervjuerna när intervjuaren försöker förstå vad respondenten förmedlar 
(Brinkmann, 2013, s. 60). Analysen fortgår sedan även under processen att 
transkribera vad som sagts i intervjun, en process som även ger förutsättningar för att 
skapa en global förståelse för materialet (Lantz, 2013, s.138) för att det innehåll som 
är av intresse för analys ska framträda. Detta föranledde en process i att reducera ner 
materialet till de delar vilka för studien är intressanta att analysera mot bakgrund av 
det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen (Lantz, 2013, s.138).  
 De slutsatser som kan dras av det insamlade materialet bygger på hur 
frågeställningen är formulerad, vad det finns för förkunskap och det insamlade 
materialet. Begrepp, modeller och teorier från tidigare kan appliceras på det 
insamlade materialet, vilket kan ge att de beskriver verkligheten eller ej (Lantz, 2013, 
s. 31). Teoriramen var vid intervjutillfällena inte fullt formulerad och inriktningen hos 
intervjun var bred. Kartorna som respondenterna hade ritat linjer på digitaliserades i 
en GIS-programvara, vilket skapade visualiseringar i form av polygoner som låg som 
underlag för analys.  
 Nedan följer den teoretiska bakgrunden mot vilken resultaten analyserats. Där 
tas begrepp som plats, rum och platsidentitet upp och utreds för att kunna 
operationaliseras i analysen. Resultaten kan tolkas på fler sätt, men i detta fall så 
grundades tolkningen och processen att reducera ner materialet på den teori som 
redogörs för nedan. Resultaten är tematiskt indelade efter genomgående teman som 
framgick i intervjuerna. Fokus för analysen har varit att försöka förstå hur plats och 
platsidentitet skapas utifrån hur de intervjuade upplever sig själva, hur platsen 
upplevs och hur de kopplar den till sig själva. Ytterligare användes kartorna för att ge 
en förståelse för hur de upplever platsens rumsliga avgränsning.  
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5. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 
I denna del redogörs den teoriram och tidigare forskning som ligger till grund för 
analys av det insamlade materialet. Inledningsvis följer en del i vilken plats och rum 
diskuteras som begrepp och fenomen. Detta följs sedan av en genomgång av 
platsidentitet, dess bakomliggande processer och slutligen dess funktion och effekter.  
 

5.1. Plats 
 
Begreppen plats och rum är centrala inom geografin, men dess innebörd är svåra att 
entydigt beskriva. Begreppet plats kan upplevas som något som talar för sig själv, det 
är enligt Cresswell (2004, s. 1) ett begrepp omhöljt av sunt förnuft. Att använda 
begreppet plats på ett konceptuellt sätt medför en viss komplexitet eftersom det är så 
djupt rotat i vår begreppsliga värld, och upplevt som grundläggande och naturligt 
(Cresswell, 2004, s.1). Ännu mer flyktigt kan vara att förstå hur plats inte bara är en 
produkt i sig självt, statisk och objektiv, utan att platser skapas och reproduceras 
kontinuerligt (Cresswell, 2004, s.82).  
 Enligt Tuan (1977) är platsen någonting som skapas när en del av rummet blir 
mer välkänt, när vi placerar mening och värden i det. När detta sker uppstår också en 
binär relation mellan platsen och rummet omkring det, i den mening att platsen ger 
trygghet och stabilitet, medan rummet är öppet, erbjuder frihet och kan upplevas som 
ett hot mot platsen. Om rummet ger oss rörelsefrihet så är platsen paus; varje paus i 
rörelse gör det möjligt för en lokal i rummet att transformeras till en plats (Tuan, 
1977, s. 6). Muminovic (2017) instämmer i att vissa värden måste appliceras på en del 
av rummet, en lokal, för att det ska bli en plats men hänvisar till identitet som den 
förbindande kraften mellan människor och rum. Identiteten talar om varje lokals 
unika värden och kvaliteter (Muminovic, 2017, s. 738).   
 Plats är en del av rummet, men det förklarar inte hur rummet i sig skapas. 
Cresswell (2004, s. 12) hänvisar i sin förklaring av hur rummet skapas till Henri 
Lefebvre som beskriver rummet som tvådelat, att det finns dels ett absolut rum och 
dels ett socialt rum. Rogers (2002) tolkar Lefebvre som att han delade in rummet i tre 
olika delar, vilka samverkar i att skapa och reproducera dess helhet. Det första 
rummet kallade Lefebvre espace perçu, ett rum vilket är direkt observerbart, som kan 
mätas eller beskrivas, ett fysiskt rum. Det är både ett medium för mänsklig aktivitet, 
liksom det är ett resultat av det (Rogers, 2002, s. 29).  
 Det andra rummet som Lefebvre talar om är espace conçu, hur vi talar om 
rummet, hur det faller in i den allmänna diskursen och reproduceras genom våra 
gemensamma tankar, föreställningar och sedermera samtal, texter, återgivningar av 
det. Detta är det rummet som planerare, forskare och politiker etc befinner sig i när 
de talar om rummet med hjälp av symboler och språk. Det kan beskrivas som ’logos’ 
rum som är mentalt och tar sig till uttryck i makt genom diskurs. Detta är enligt 
Rogers (2002) tolkning av Lefebvre det mest dominerande rummet av dem alla 
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(Rogers, 2002, s. 33). Det är även i det här rummet som idéer om ägande, 
gränsdragning och ideologier finns. 
 Hur människor faktiskt lever och verkar i rummet är det tredje rummet, espace 
vécu, det levda rummet. I rummet som skapas i diskursen finns ingenting av det levda 
men det levda omfattar både den faktiska observerbara fysiska rummet i vilket sociala 
krafter utövas och rummet så som det reproduceras i diskursen (Rogers, 2002, s. 35). 
Det är här-och-nuet som inramar espace vécu, det innefattar men är samtidigt skiljt 
från de båda andra rummen, eftersom i människors levda upplevelse är både det 
uppfattade och föreställda rummet viktigt. Detta kan tolkas som att hur vi lever 
varken är bundet av espace perçu eller espace conçu, för att vi kan befinna oss på en 
gräns som markerar kommunen Stockholm från Kommunen Nacka, den gränsen gör 
att vi befinner oss i Stockholms periferi sett ur espace conçu men vi upplever att vi 
deltar i det sociala och fysiska centrum av Stockholm som kan återfinnas i espace 
perçu. Vad detta innebär är att tanken om centrum och periferi upplöses i det tredje 
rummet espace vécu som innefattar de båda andra rummen, vilket kan skapa 
förståelse för hur det inte är samma sak som de andra rummen.  
 Lefebvres idéer om hur rummet skapas och vad det har för roll är inte 
okritiserade. David Harveys kritik mot Lefebvre kom, som återgivet i Soja (1980) i 
form av en fråga. Är rumslig organisering en separat rumslig struktur med sina egna 
inre lagar och mekanismer som styr över sin egen transformation, eller är det ett 
uttryck för relationer som finns inom redan existerande strukturer? Harvey ansåg att 
Lefebvre hade ett alltför stort fokus på det rumsliga och hade fastnat i idén att det var 
en egen separat fenomen, vad Marxister kallat för en ’rumslig fetischism’ (Soja, 1980, 
s. 208). Harvey kritiserade Lefebvre för, i hans mening, allt för snäva syn på rummet 
som kraft i samhället, han ansåg att Lefebvre inte tog tillräcklig hänsyn till klassiska 
Marxistiska förklaringar så som produktion och kapital (Soja, 1980, s. 207). Soja 
(1980) argumenterar dock för en tredje hållning; att det inte behöver vara en självklar 
gräns mellan de båda idéströmningarna, utan att det finns en dialektik som verkar 
mellan det rumsliga och sociala. Mellan klasstrukturer som uppstår ur produktionens 
sociala relationer och det organiserade rummet med sina transformerande och 
konstruerande processer; en socio-rumslig dialektik som skapar och reproducerar 
rummet (Soja, 1980, s. 208). 
 På samma sätt som rummet kan ses som en process och inte ett ting, så kan 
platser ses som processer (Massey, 1991, s. 7). Vilka specifika värden som är bundna 
till en plats är inte statiska över tid, utan en plats kan fortsätta vara just en plats 
även om tiden går, människor byts ut och kulturer förändras. Värdena kan förändras, 
bytas ut, men platsen kan fortfarande vara en på vilken värden appliceras (Tuan, 
1977, s. 164). En plats som förändras är exempel på att platser inte har en unik 
identitet, utan är en process med interna konflikter (Massey, 1991, s. 8). Att dra 
gränser kring ett område kan skapa en plats, men resulterar även i ett innanför och 
ett utanför, ett vi och ett dem (Massey, 1991, s. 5). En del i varför vi kan känna ett så 
starkt band till en plats är just att den har gränser, den sträcker sig inte utåt för evigt 
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utan det finns en yttre och en inre gräns som definierar den (Lack, 2015). Gränser är 
enligt Massey (1991, s. 7) inte nödvändiga för att förstå plats, i kontrast till Tuans 
idéer om plats, som återgivna av Lack (2015), där gränser är viktiga för skapandet av 
det. 
 

5.2. Platsidentitet 
 
Plats skulle kunna sammanfattas som en del av rummet som skapas kontinuerligt allt 
eftersom värden, känslor, tankar appliceras på det. Eftersom det är en process som 
sker mellan människa och rummet, kan platserna sammankopplas med de människor 
som skapar dem och deras värden och identiteter. Alla platser har någon typ av 
identitet, mer eller mindre utvecklad och den förändras över tid (Muminovic, 2017, s. 
737; Massey, 1991, s. 6). I att förklara hur detta sker föreslår Scannell och Gifford 
(2009) en modell som utgår ifrån ett tredelat ramverk sammanfattat i person, plats 
och process. I modellen är personen en aktör som genom en process kan utveckla en 
affektion för objektet platsen. Platsidentiteten kan uppstå både på individuell och 
kollektiv nivå, på den individuella handlar det om vilken relation en person kan ha till 
en plats. Detta innebär att en person kan ha vissa erfarenheter och minnen kopplade 
till en plats och att platsen därmed kan delta i skapandet av känslan av ens eget 
’själv’ (Scannell & Gifford, 2009, s. 2; Tuan, 1977, s. 164).  
 Processen i att skapa ett band till platsen kan bero på tid, exempelvis hur länge 
någon har bott i ett område. Tiden är viktig eftersom den ger förutsättningar att 
utveckla sociala band som knyter personen till ett community (Kasarda & Janowitz, 
1974, s. 338). Individer som har en stor cirkel vänner och bekanta är mer sannolikt att 
de kopplar känslomässigt med den plats de bor på än människor med mindre eller 
inga (Lalli, 1992, s. 289). Lalli (1992, s. 289) pekar även på att självständighet från 
förbindande sociala relationer, social distans bidrar till ett band med boendemiljön, så 
länge den inte blir för uttalad, då blir effekten istället negativ. 
 Twigger-Ross och Uzzell (1996, s. 206) ser platsens koppling till individens 
identitet som människors uttryckta identifiering med en plats. Exempel på detta 
skulle kunna vara hur en person ser sig själv som en ’Stockholmare’, eller en 
’Söderkis’. Denna typ av identifiering med platsen kan sägas vara en ’social kategori’ 
som följer samma struktur som andra sociala identitetsmarkörer, vilket betyder att 
platsidentitet är ett uttryck för medlemskap i en grupp som definieras av en plats 
(Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s. 205 - 206). Människor definierar sig tydligt med mer 
generella platsbundna sociala identitetsmarkörer så som ’stadsmänniskor’, 
’förortsmänniskor’, ’småstadsmänniskor’ eller liknande. Denna identifiering kan vara 
så stark att även om platsen en person bor på inte reflekterar dennes självupplevda 
identitet (Hummon, 1986, s. 7). Denna identifiering med att vara en ’stadsmänniska’ 
exempelvis, ger människor en känsla av tillhörighet och community eftersom 
identifieringen sker som kontrast mot någonting annat (Hummon, 1986, s. 8). Att 
använda sådana begrepp för att identifiera sig görs också för att kunna summera en 
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livsstil och visa på en viss typ av relation med hemmamiljön, vilket är olikt andra 
typer av relationer (Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s. 207). Detta ger ett exempel på 
relationens dialektik då platsen representerar en identitet som kommer ur 
människorna som förknippas med platsen och vice versa.  
 Proshansky (1978) föreslår däremot att en människa inte bara har identiteter 
kopplade till sociala sammanhang, grupperingar och roller, utan har även en ren och 
separerad platsidentitet. Platsidentiteten är den dimensionen av en persons identitet 
som står i relation, eller förbund till den fysiska miljö i vilken den befinner sig i. Det 
finns ett komplext mönster av medvetna och omedvetna idéer, föreställningar, 
preferenser, känslor, värderingar, mål och beteendemönster som är relevanta för en 
given miljö. Platsidentiteten är en egen specifik sub-identitet som kan läggas till 
andra identiteter som en person bär (Proshansky, 1978, s. 155). Twigger-Ross och 
Uzzell (1996, s. 206) kritiserar dock den idén om platsidentitet eftersom de anser att 
Proshansky (1978) inte kan förklara hur den sociala platsidentiteten och den rena 
platsidentiteten hänger ihop, att det inte tillför någonting att tala om dem som två 
olika saker.  
 Relationen mellan en person och dess fysiska omgivning kan ses som en 
produkt av konkreta upplevelser eller erfarenheter, platser som kan upplevas direkt 
av en person och som kan bli subjektivt meningsfull för personen. Platsen blir för 
personen en symbolisk yta som fylls med social och känslomässigt innehåll (Lalli, 
1992, s. 285). Lalli (1992) fortsätter resonemanget att platsidentitetens utveckling är 
antagligen inte endast en produkt av sociala upplevelser, eftersom människor kan ha 
stark platsidentitet utan att bo på en plats, det räcker med att ha varit född där, 
oberoende hur länge de bott där. Detta innebär att en person kan känna att den är en 
’Köpenhamnare’ utan att ha bott där sedan födseln tillexempel. Men erkänner 
samtidigt relationen till den fysiska och sociala miljön blir starkare ju längre någon 
bor på en plats (Lalli, 1992, s. 285). Denna relation stärks ytterligare om det finns 
monument eller artefakter som har varit stabila en längre tid som kan vara del i att 
skapa minnen för en lokal grupp. Det unika i ens egen stad eller stadsdel upphöjs och 
ger en känsla för de boende att de är speciella (Lalli, 1992, s. 293). Utan att 
ifrågasätta att platser kan ha en unik identitet eller karaktär kritiserar Massey 
(1991) att platser skulle ha någon sorts naturligt ursprung som ska skyddas och 
bevaras. Identitet och karaktär omformas och så platskänslan med det (Massey, 1991, 
s. 8). Tuan (1977) talar också om monumentens, de minnesvärda platser som 
transenderar tid som någonting viktigt för att skapa platsen, ur ett tredje perspektiv. 
Även om dessa monument inte tillskrivs samma värden över tid eller av olika 
kulturer, så kan de fortsätta vara platsens ’ankare’ (Tuan, 1977, s. 164).  
 Stephenson (2010 s. 12) har skapat ett verktyg för att användas i 
planeringsstadiet i vilka hon föreslår ett antal funktioner att ta hänsyn till för att 
integrera värden som kan skapa stabila relationer mellan människor och den byggda 
miljön. Några exempel på sådana är just historiska och samtida strukturer och 
föremål, historiska händelser och historier som relaterar till platsen och att sträva 
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mot en känsla av tillhörighet (Stephenson, 2010, s. 12). En relation uppstår inte direkt 
till artefakter, eller det unika i ett område, utan till de erfarenheter som knyts till 
dessa, vilka blir fler med tiden (Lalli, 1992, s. 289) Som även lyfter att det inte bara är 
tiden som är viktig utan även sociala kontakter (Lalli, 1992, s. 289).  
 

5.3. Platsidentitetens effekt och funktion 
 
Vad syftet med platsidentitet och vad det har för resultat har fler förklaringar. En 
orsak till att det uppstår kan vara att ett band till en meningsfull plats skulle kunna 
uppfylla ett grundläggande mänskligt behov. Att platsidentitet kan skapa en känsla 
av att vara en del av någonting, som ger ett behov av att stanna på en specifik plats 
(Scannell & Gifford, 2009, s. 1). Utvecklandet av en identitet är generellt ett resultat 
av att skapa en differentiering mellan sig själv och andra, mellan en plats och en 
annan. Att definiera sig själv som att tillhöra en viss stadsdel eller stad är att 
differentiera sig själv från de som inte bor där. En person som bor på en plats som 
uppfattas utifrån att ha vissa karaktärsdrag kan internaliseras dessa och göra dem 
till en del i sin egen identitet (Lalli, 1992, s. 293). Individer med liknande 
livssituationer och socioekonomisk bakgrund söker sig till områden i vilka det bor 
människor som liknar deras och den egna gruppen premieras medan andra 
diskrimineras (Lalli, 1992, s. 293). Platsen kan användas för att ge trygghet och 
stabilitet, vilket krävs i skapandet av ’jaget’ och avlägsnar behovet för att individen 
själv ska behöva definiera sig själv (Tuan, 1977, s. 6; Lack, 2015). 
 Effekten av detta blir att det uppstår fickor i rummet av relativt homogena 
communityn inom vilka mellanmänskliga relationer och nätverk uppstår (Scannell & 
Gifford, 2009, s. 5). Att skapa relationer med människor vars sociala tillhörighet 
platsen representerar och medvetandet om att platsen symboliserar ens egna sociala 
grupp är tätt kopplat till platsidentitet (Scannell & Gifford, 2009, s. 5). Individer kan 
skapa kopplingar till platser för att det kan ge en känsla av att sticka ut, i relation till 
andra platser, vilket kan bekräfta att ens grupp som man tillhör är speciell (Scannell 
& Gifford, 2009, s. 5). Massey (1991) accepterar dock inte idén om att det finns en 
naturlig dragning mot homogenitet, på en och samma plats kan olika människor bära 
på fler identiteter, som kan skapa heterogenitet, blandning, konflikt eller båda. Men 
platser med en enhetlig social grupp har under en tid varit ovanliga och där det 
faktiskt förekommer behöver det heller inte finnas en gemensam platskänsla som 
delas av gruppen. Istället kan platsen ses som en nod i sociala relationer (Massey, 
1991, s. 6). 
 Funktionen som relationen med platsen har är att förse personen som har det 
med en känsla av trygghet, möjligheten att uppnå personliga mål eller att få 
kontinuitet i tillvaron (Scannell & Gifford, 2009, s. 5). Den urbana identiteten är ett 
resultat av komplexa relationer mellan jaget och den urbana miljön. Stadsdelen blir 
en symbol för den individuella erfarenheter. Det är inte bara en reflektion av dessa 
erfarenheter utan den ger en kontinuitet i tid för personen och en känsla av stabilitet 
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och kontinuitet oberoende av dag-till-dag händelser och upplevelser (Lalli, 1992, s. 
294). Upplevelsen av säkerheten som platsen ger kan göra att människor rör sig i, 
omkring och nära platsen de bor på (Scannell & Gifford, 2009, s. 6) vilket gör att en 
allt större del av tillvaron definieras av den. Men säkerhet är inte hela bilden, utan 
platsen kan också ge möjlighet för individen att uppnå mål som den har satt upp, 
vilket kan leda till ett visst ’beroende’ (dependance) av plasten, där individer 
värdesätter en plats för de aktiviteter som den ger förutsättningar för (Scannell & 
Gifford, 2009, s. 6). 
 Om platsidentiteten är så viktig för ’jaget’ och en känsla av tillhörighet och 
trygghet kan det vara viktigt att skydda den mot hot. Ett beteende att skydda och 
bevara den fysiska miljön på ett visst sätt, kan vara att skydda en idé om sig själv och 
sin identitet (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983, s. 74). På lokal nivå upplever 
människor som har en stark relation med sitt bostadsområde att färre normbrytande 
eller negativa saker sker, så som droghandel, gängaktivitet eller trafik. Dessutom 
minskar rädslan för lokal brottslighet, vilket kan bidra till beskyddande beteenden 
eftersom det finns en drivkraft att denna upplevt positiva tillvaro ska upprätthållas 
(Scannell & Gifford, 2009, s. 1). Boende i nybyggda områden tenderar att vara mer 
försvarande i beskrivningen av sitt område i relation till andra delar av staden (Lalli, 
1992, s. 288). Detta kanske är ett resultat av att det inte utvecklats en trygg och 
upplevt stabil identitet i området. Ett nybyggt område som ännu inte hunnit bli en 
plats enligt Tuans (1977) definition, kan kanske ses som ett rum, odefinierat, öppet 
och fritt att bli tillskrivet värden. Rummets öppna och odefinierade karaktär tillåter 
individen att definiera sig själv. Men människor behöver både rum och plats, både 
trygghet och möjligheten att äventyra och utforska, vilket ger att rummet snabbt blir 
en plats och trygghet och stabilitet skapas. 

6. Undersökningsområdet 
 

I denna del redogörs kort för undersökningsområdets historia fram till att stadsdelen 
Hammarby Sjöstad började byggas. Efter det följer en beskrivning av området idag 
sett till dess fysiska utformning, demografiska och socioekonomiska förhållanden och 
de ideal som definierade dess utveckling.  

 
6.1 Områdets historia 

 
Under 1500-talet togs det första beslutet som skulle påverka området kring 
Hammarby Sjös fysiska karaktär på ett genomgripande sätt, nämligen att sjön skulle 
dämmas upp för att skapa förutsättningar för att driva en vattenkvarn. Resultatet av 
detta var en till arealen större sjö (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1991, s. 13) som 
låg fem meter över den intilliggande Saltsjön (Ericson & Bodén, 2002).   
 På 1660-talet byggdes den fösta industrierna intill Hammarby Sjö, en 
textilfabrik anlades för att senare följas av fler (Stockholms stadsbyggnadskontor, 
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1991, s. 14) vilket skulle prägla området under en längre tid (Ericson & Bodén, 2002). 
Under 1700-talet var en av dessa fabriker några av Sveriges största i sitt slag vilket 
medförde att bostäder och krogar växte fram i dess närhet (Ericson & Bodén, 2002). 
Detta skedde på sjöns norra sida, medan det på den södra började växa upp 
rekreationsområden. I 1800-talets slut fanns där kolonilotter och en park med tamdjur 
(Stockholms stadsbyggnadskontor, 1991, s. 14), en plats som i folkmun kallades ’’Östra 
Söders pärla’’ (Ericson & Bodén, 2002, s. 11). Dryga hundra år senare togs dock ett 
beslut som skulle gör slut på detta; kanalen Hammarbyleden skulle byggas för att 
förbinda Mälaren och Saltsjön, ett bygge som påbörjades 1917 och färdigställdes 1929 
(Stockholms stadsbyggnadskontor, 1991, s. 15). Kanalbygget medförde sig en 
torrläggning av Sjön, vars utbredning i stort sett återgick till den som rått innan 
fördämningarna konstruerades, vilket även gav förutsättningar för att konstruera 
kajer och kanalen (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1991, s. 15).   
 Södertälje kanal öppnades dock under samma tidsperiod som Hammarbyleden, 
vilket ledde till att kanalen genom Hammarby Sjö med sina nybyggda kajer och 
hamnområden inte fick den betydelse som hade planerats för (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 1991, s. 15). Även om kanalen inte uppfyllde förväntningarna så 
etablerades fler industrier i hamnområdet. År 1928 öppnade General Motors en 
sammansättningsfabrik, följt av glödlampstillverkning i Lumafabriken 1930 
(Stockholms stadsbyggnadskontor, 1991, s. 15) i en byggnad som kom att bli ett 
landmärke i staden (Ericson & Bodén, 2002, s. 12). Omkring detta industriområde 
fanns områden avsedda som uppläggningsplatser och industritomter, något som inte 
uppfylldes, utan området utvecklades till en ’soptipp’. Detta område blev grogrunden 
för framväxten av en kåkstad som benämndes Lugnet, karaktäriserat av plåtskjul. 
Det var 1998 som kåkstaden började rivas för att ge plats åt den nya stadsdelen, 
Hammarby Sjöstad (Ericson & Bodén, 2002, s. 12).  
 

6.2 Området idag 
 
 Stadsdelen Hammarby Sjöstad som växte fram på de tidigare hamn- och 
industritomterna i Stockholms innerstads sydöstra delar (figur 6.) präglas idag av en 
modernistisk arkitektur. Hammarby Sjöstad skulle inte bara se till att uppfylla behov 

Figur 4. Sickla Udde 
Fotograf: Lennart Johansson, 2008 

Figur 5. Henriksdalshamnen 
Fotograf: Lennart Johansson, 2016. 
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av bostäder för den växande befolkningen i Stockholm, utan även vara ett 
’spjutspetsprojekt’  i miljöhänseende. För detta upprättades ett speciellt miljöprogram 
som lyfter en kretsloppsmodell, effektiv energianvändning och resurseffektiva 
transporter med mera. Målen som upprättades nåddes inte och området är svårt att 
lyfta som ett med dagens mått ’hållbart’ ur miljöhänseende (Stadsbyggnadskontoret, 
1997; Wangel, 2013).

 Figur 6. Översiktskarta Hammarby Sjöstad i Sverige och Stockholm 
 

 Formgivningen av byggnaderna präglas av stora fönster, platta tak, ljusa 
fasadytor och material som glas, trä, stål och sten (Figur 4). Arkitekturen skiljer sig 
något beroende på när i tiden byggnaderna uppförts. Ett av de sista planområdena, 
det snart färdigställda Henriksdalshamnen präglas av större byggnader och färre 
öppna ytor än i det övriga området (Figur 5). Genom stora delar av området löper en 
esplanad till vilken trafik och service koncentrerats, här finns skolor, 
livsmedelsbutiker och en lokal spårväg tillexempel (Hammarbysjostad.se, i.d., 
Internet).  
 Stadsdelen präglas av närheten till Hammarby Sjö, vilken kajer som försetts 
med gångstråk löper längs och som trafikeras av en lokal färja som går i triangeltrafik 
mellan Barnängen på Södermalm, samt Henriksdalshamnen och Luma på Södra 
Hammarbyhamnen (Ressel.se, i.d., Internet). När området är fullt utbyggt år 2020 
kommer det att rymma 11 000 bostäder och 25 000 invånare, sammantaget kommer 
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ca 35 000 personer att arbeta och bo där (Stockholms Stad, 2017, Internet), 2016 
bodde det ca 18 400 personer i området (Stockholms Stad, 2016, Internet).  
 Den typiske sjöstadsbon är trolig att vara en medlem i en småbarnsfamilj och 
ha ett ursprung i Sverige eller Europa. Den största åldersgruppen är mellan 25 och 64 
år gamla (62 procent) och den näst största åldersgruppen är barn mellan 0 och 15 år 
(23 procent), 9 procent av invånarna har ett utomeuropeiskt ursprung. I resten av 
Stockholm representerar samma grupp 20 procent av befolkningen. Det är ovanligt att 
de bor i en etta eller femma i jämförelse med Stockholm i övrigt och sannolikheten att 
vara högskoleutbildad ca 68 procent jämfört med 58 procent i resten av Stockholm. År 
2014 var fördelningen i upplåtelseform 14,4% allmännytta, 16,9% hyresrätter och 
68,7% bostadsrätter. Elever i årskurs 9 som bor i Hammarby Sjöstad har högre betyg 
än sina motsvarigheter i övriga staden och deras föräldrar har sannolikt också en 
högre inkomst än deras. Den typiske invånaren i Hammarby Sjöstad tar ut färre 
sjukdagar än boende i andra delar av staden och röstar i större utsträckning på 
Moderaterna (ca 36 procent) och Miljöpartiet (ca 16 procent), i mindre grad på 
Socialdemokraterna (ca 15 procent) (Stockholms Stad, i.d., Internet).  
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7. Resultat 
 

I den här delen följer resultaten från intervjuerna, samt genomgång av utvalda 
planeringsdokument och momentet där respondenterna gjorde gränsdragningar på 
kartor över Hammarby Sjöstad. Resultaten är tematiskt indelade efter genomgående 
teman som framgick i intervjuerna.  
 

7.1. Varför flytta till Hammarby Sjöstad 
 
Även om det finns variation i svaren så förekommer gemensamma teman i vad 
respondenterna uppger som lockade dem till Hammarby Sjöstad. En är en förändrad 
livssituation i samband med att få barn, vilket skapade ett behov av ett större boende. 
Ett annat är att barnen flyttat hemifrån, vilket gjorde det rationellt att söka sig till ett 
mindre boende. Orsakerna bakom att välja Hammarby Sjöstad framför ett annat 
område i liknande prisklass förklaras delvis som att vara för barnen, men där är 
situationen mer komplex.  
 Fler uppgav sig ha minnen och relationer till de södra delarna av Stockholm så 
som en plats de växte upp på, minnen från ungdomen eller att ha familj som bor där. 
Andra orsaker som förbinder dem i sina val att flytta just till Hammarby Sjöstad är 
det arkitektoniska formspråket, där hög takhöjd, stora fönster och välplanerade 
bostäder lyfts. Ytorna inuti lägenheterna uppges av fler vara mer väl-utnyttjade än i 
andra områden i äldre delar av Stockholm, både lägenheter från det senaste 
sekelskiftet och bostäder byggda inom miljonprogrammet beskrivs av de boende sakna 
dessa kvaliteter. Fler av de intervjuade lyfter även vattnet som ett viktigt element i 
att de lockades att bo i området, ett värde som uttrycktes i planeringen av stadsdelen 
skulle kunna bli ’’det unika stadsbyggnadselement som sjöstaden byggs upp kring’’ 
(Inghe et al, 1989, s.5). Vattnet i Hammarby Sjöstad skulle tas tillvara ’’[d]et goda 
vattenläget utnyttjas maximalt med varierande strandutformning, broar och en serie 
nya parkanläggningar’’ (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, s. 17) 
 En av respondenterna som flyttat från ett annat europeiskt land och är bosatt i 
en hyresrätt i området uppger andra orsaker till att flytta till just Hammarby Sjöstad, 
i dennes fall var det faktumet att det erbjöds en studentbostad i området. Dock så 
valde denne att stanna i Hammarby Sjöstad efter avslutade studier för sina barns 
skull, vilket är ett genomgående tema för de som har eller haft hemmaboende barn i 
stadsdelen.  
 Mäklarna bekräftar dessa grundläggande orsaker till att välja att bosätta sig i 
Hammarby Sjöstad. Människor flyttar till stadsdelen framförallt från Södermalm och 
närliggande villaområden, exempelvis Nacka, antingen för att få mer yta för pengarna 
jämfört med att bo i innerstaden eller att få en praktisk lägenhet jämfört med en för 
stor villa som kräver en viss omsorg (M1, intervju, 21/4-2017), stadsdelen blir en 
kompromiss för båda grupperna. Ett av de vanligaste motiven för att flytta till 
Hammarby Sjöstad med argumentet att det är för barnens skull följer av upplevelsen 
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att det där är tryggt och att det finns god barnomsorg (M2, intervju 21/4-2017). De ord 
som de uppger att de använder oftast i samband med marknadsföring är ’’sjöutsikt’’, 
’’välplanerade lägenheter’’, ’’väderstreck’’ och ’’balkong’’ (M1, intervju, 21/4-2017; M2, 
intervju, 21/4-2017 ), medan yttre arkitektoniska kvaliteter som karakteriserar 
området sällan eller aldrig används.  
 

’’Jag tror att många Södermalmsbor som får barn, som tidigare inte 
har sett sjöstan som alternativ, för att man har ju tyckt att det var ju 
skit-tråkigt ställe att bo på liksom, det är så själlöst, ser vinningen i 
att det är ganska tryggt, det är ganska, det finns vettigt med dagis och 
liknande och det känns liksom mer, man har växt upp lite och känner 
att nu ska vi bli lite småborgerliga. […] Och någonstans samma med 
Nacka och dem områden med villor så känner man mycket, där är det 
många som har flyttat men att man känner att man orkar inte. 
Antingen han man inte tid med huset eller att man känner att man 
inte längre behöver huset och då har Sjöstan på nåt sätt blivit ett 
alternativ…’’ (M1, intervju, 21/4-2017) 

 
7.2. Nybyggaranda 

 
Att flytta till Hammarby Sjöstad beskrevs av de som bott där sedan området började 
byggas som en utmanande tid som gav upphov till en stark gemenskap och sociala 
relationer. Alla de som flyttade in tidigt beskriver det som en chansning på någonting 
som de inte var helt övertygade om vad det skulle bli för någonting, orden ’lera’ och 
’armeringsjärn’ är vanliga i beskrivningen av upplevelsen att vara pionjär. Vad detta 
gav upphov till, framförallt bland de som flyttat till stadsdelen och hade små barn var 
skapandet av en gemenskap som i början kretsade kring en gemensam situation med 
små barn som skulle gå i förskola, begränsad möjlighet att transportera sig och 
svårigheter att handla livsmedel tillexempel. Detta skulle kunna representera ett 
tidigt ’community’ till vilket vilka de föräldrar som flyttade in senare kunde anslutas 
till och skapa en identitet och bygga varaktiga sociala relationer kring.  

 
’’Det blev ju ganska snabbt nån typ av nybyggaranda eller vad jag ska 
säga. Och många av dem som vi skolade in barnen, det fanns ett dagis 
och en avdelning i stort sett och alla barnen hade adress Sickla 
kanalgata för det var den enda gatan som var klar. Och det där blev en 
ganska stor samhörighet. […] Vi bodde liksom bland armeringsjärn och 
lera. […] Så det blev en ganska stark identitet skulle jag säga runt när 
man flyttade dit.’’ (R3, Intervju 28/4-2017) 
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’’Och det är alltid sådär om man kämpar för nåt så blir det ju liksom en 
annan gemenskap än om man bara ses liksom när man liksom ska 
hämta sina barn så att här blev, det var ett roligt gäng verkligen. Och 
är fortfarande, vi umgås ju fortfarande med dom.’’ (R4, intervju, 1/5-
2017) 

 
7.3. Småstadskänsla 

 
Hammarby Sjöstad växte fram med ideal om att det skulle bli en förlängning av 
innerstaden att ’’den urbana stadens fysiska miljö’’ var en tillgång som skulle 
utnyttjas (Inghe et al, 1989, s. 5) om än separerat från Södermalm av Hammarby Sjö. 
Området byggdes som en kvartersstad med innergårdar och alléer och byggnader med 
stora fönster. Fler barnfamiljer än förväntat (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, 
s. 17) bosatte sig i området och ett underskott av skolor och förskolor uppstod och 
föräldrarna till barnen enades under en gemensam påfrestande vardag. I detta 
uppstod någonting som beskrivs som en ’småstadskänsla’. I begreppet inbegrips 
kvaliteter som ’social kontroll’, ’trygghet’ och ’hjälpsamhet’. Tryggheten som en plats 
ger skapar förutsättningar för formandet av en identitet (Tuan, 1977).  
 Fler tar upp fördelarna för barnen att bo i Hammarby Sjöstad av just 
anledningen att det upplevs som att vara ’en stad i staden’, med fokus på ordet 
’trygghet’ som återkommer ofta, även bland mäklarna som intervjuats. I praktiken 
beskrivs detta som att barnen kan röra sig fritt i området och kan snabbt lära känna 
det, och hitta hem på egen hand. Just här skapades en plats som var åtskild från 
Södermalm, i kontrast till ambitionen om att den skulle vara en förlängning av en 
redan existerande.   
 Tryggheten som beskrivs, förklaras härröra från olika faktorer, så som att 
fönstren är så stora vilket ger känslan av att någon alltid har översikt över vad som 
sker i stadsmiljön. Att människor känner varandra och är uppmärksamma på vilka 
det är som rör sig i området och har koll på andras barn. Som en upplevd kontrast till 
en föreställning om hur det är att bo i innerstaden berättar de boende om hur de 
hälsar på andra de möter i livsmedelsbutikerna, vilket vittnar om upplevelsen av ett 
’vi’ på platsen. I anslutning till att beskriva småstadskänslan vill fler poängtera att 
stadsdelen har kvaliteter finns i innerstaden, att den sociala kontrollen inte är så stor, 
att det går att uppleva anonymitet eller att det inte är helt avskärmat från varken 
innerstaden eller förorterna. En beskriver det som att i Hammarby Sjöstad finns alla 
fördelarna med en småstad, men inte nackdelarna. En av mäklarna lyfter dock den 
sociala kontrollen som den delen av ’småstad’ som bidrar till att skapa 
trygghetskänslan, att människor ser och lägger märke till varandra (M1, intervju, 
21/4-2017).  
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’’Det är lugnt, jag känner att de [barnen] känner till och hittar, dem 
kan inte komma hur vilse som helst liksom. De kommer alltid förr eller 
senare komma fram till en gata dem känner igen. Det känns liksom, ja 
kanske lite som en småstad i storstan kanske, men jag vet att precis 
när vi hade flyttat in och det var så begränsat vilka som bodde där. […] 
Så att man fick nog fördelarna av ett småstadsperspektiv liksom, den 
där tryggheten, men inte, slapp nackdel, allstå man har ändå, det är 
inte den typen av social kontroll som man kan känna att, eller liksom, 
jag skulle aldrig vilja bo i en småstad liksom. Men, så jag har nån 
stans behov av det här med närheten till stan, det tror jag är 
gemensamt för som dem i alla fall jag umgås med i Sjöstan. Men under 
småbarnsåren så var det oerhört skönt att ha det där trygga. ’’ (R3, 
Intervju 28/4-2017) 
 
’’Ja asså i början var det verkligen som småstadskänsla, att man 
hälsade på varandra på gatan och på Konsum och, man hade koll om 
nån liten liksom, unge var ute och sprang, nån kille eller tjej såhär, 
som man kände igen och undrade vad gör du här och så liksom pratar 
man med barnen. […] [D]et är ju inte så att du kan smita omkring och 
känna att ingen kanske ser dig, utan och det är ofta faktiskt ganska 
tänt på kvällarna och nätterna, så det känns som att det är lite, lite 
såhär grannsamverkan […] det finns en ganska stark sammanhållning 
för att man tar hand om varandra. […] [D]et känns som att finns 
många som är beredd att ta ansvar för nåt offentligt som kanske inte 
andra stadsdelar har. Så det är väl lite det som fortfarande är lite 
unikt då.’’ (R4, intervju, 1/5-2017) 
 
’’Med by, jo jag tror att det är nån slags bykänsla här, för att folk 
känner igen varandra och så och, men det är också någonting som äger 
rum just för att jag hade barn som var här i närheten i skolan. […] 
Men det betyder också att när man går och köper, eller går på ICA, 
oftast så kan man hälsa på nån man känner, eller så, jag känner också 
nån slags trygghet tillexempel, nu nästa år [Namn], det är inga 
problem för honom, han är trygg och lugn, men hans lillebror, han är 
inte lugn, alls. Och då känns det för mig, som mamma, känns det jätte-
tryggt att veta att han är igenkänd, det är många andra, om han skulle 
råka illa på nåt sätt, på gatorna, det finns alltid nån möjligheten till en 
annan vuxen som känner honom. Så det är på den där sättet jag tycker 
att det finns nån slags trygghet, för att vi har varit här ganska länge.’’ 
(R5, intervju, 3/5-2017) 
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Men detta är inte någonting som alla känner har bestått, utan att det har skett en 
förändring över tid som stadsdelen har vuxit, fler flyttat in och de barn som från 
början gick på förskola i området nu har vuxit upp och går i högstadiet eller 
gymnasium. Exempel som lyfts på hur det har förändrats är en känsla av att 
brottsligheten i området ökat, med fler inbrott i källare, bilar och bostäder. En person 
lyfter även upplevelsen av att det i och med att skolan har blivit en högstadieskola så 
kommer unga människor utifrån, vilket denne sammankopplar med en ökad 
’stökighet’ och att känslan av ’Bullerbyn’ försvunnit med tiden. Detta som en naturlig 
utveckling i ett område som inte är ett ’gated community’ och är lokaliserat nära 
innerstaden och Södermalm (R3, Intervju 28/4-2017). Även en av mäklarna lyfter 
begreppet ’gated-community’ för att beskriva upplevelsen av att Hammarby Sjöstad 
som en småstad och som en del i det som är ’’trygghetsskapande’’. Densamme är heller 
inte orolig för att det sker en utveckling mot mindre gemenskap i området, utan tvärt 
om att med tiden kommer ’sjöstadsandan’ att stärkas, en känsla som bygger på ’’[a]tt 
man är ganska stolt som sjöstadsbo (M1, intervju, 21/4-2017). Att en person som 
arbetar med att sälja bostäder i detta område ger uttryck för att upplevt positiva 
värden inte är hotade, utan rent av kommer att förstärkas över tid kan dock behöva 
tolkas med en viss försiktighet.   
 

7.4. Utveckling över tid - Från lera till stad 
 

De som har bott i området under en längre period, som exempelvis flyttade in kort 
efter millenniumskiftet beskriver att det skett en förändring ur fler aspekter. Dels hur 
olika grupper har flyttat till området, dels hur service har utvecklats, men också en 
grundläggande känsla av ’stad’ som vuxit fram de senaste två decennierna (R3, 
Intervju 28/4-2017).  
 Hammarby Sjöstad utvecklas ännu, stadsdelen växer utåt med nya områden 
och åsikterna om detta går isär. I beskrivningen av förändringen som sker lyfts ofta 
snart färdigställda Henriksdalshamnen, ett område som förbinds till resten av 
Hammarby Sjöstad genom en relativt smal passage (Figur 2). Detta område beskrivs 
som att ha en annan karaktär än de delar av stadsdelen som har stått längre, ord som 
används för att beskriva Henriksdalshamnen är ’tuffa häftiga hus’ (R1, Intervju 18/4-
2017) en annan använder ord som ’roligast’ och ’finast’ (R3, Intervju 28/4-2017) men 
en annan beskriver det som ’för sort’ eller ’opersonligt’ (R2, intervju, 21/4-2017).  
 

’’Jag tycker ju att dem här som vi bor i är ju bättre för att dem är 
småskaligare alltså, jag tycker dem är för stora en del som byggs 
nu. […] Jag är rädd för att det blir för opersonligt där, att man 
inte känner sina grannar…’’ (R2, intervju, 21/4-2017).  
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7.5. Bro till Södermalm 
 
I de ursprungliga planerna för Hammarby Sjöstad fanns planer på att det skulle 
finnas en bro mellan den nya stadsdelen och Södermalm. Avsikten som ovan nämnt 
när Hammarby Sjöstad planerades var att skapa en utvidgning av innerstaden i 
formen av en öppen kvartersstad (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, s. 17). Det 
står uttryckligen att ’’[k]opplingen till Södermalm är mycket viktig för den nya 
stadsdelen’’ och att ’’[e]n ny öppningsbar gång- och cykelbro vid den gamla 
Lumafabriken ska knyta samman Södermalm med den nya bebyggelsen och vidare 
med Nackareservatet’’ (Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, s.18). Men idag finns 
där ingen bro, utan sträckan trafikeras istället av en färja. En idé som förkastades när 
området först planerades, resonemanget löd att Hammarby Sjöstad skulle bli en 
naturlig förlängning av Stockholms innerstad och för att detta skulle kunna ske så 
skulle det vara nödvändigt att det fanns en fast förbindelse via en bro över 
Hammarbykanalen till Södermalms sydöstra del. ’’Att inrätta en bemannad 
färjeförbindelse bara för gång- och cykeltrafik är inte heller realistiskt’’ (Inghe et al, 
1989, s.16).  
 Det fanns bland respondenterna inte en uppenbar vilja att ha en bro, utan den 
lyftes som en lösning på självupplevt marginella problem som när du missar en färja 
och behöver vänta på nästa (R1, Intervju 18/4-2017), eller att det helt enkelt skulle 
vara överflödigt med en bro eftersom förbindelserna över Hammarby Sjö redan idag 
anses goda nog (R2, Intervju 21/4/2017). Färjorna som trafikerar Hammarby Sjö 
beskrevs snarare som en del i skapandet av mervärden i att bo i Hammarby Sjöstad 
(R2, Intervju 21/4/2017) och att det är unikt att kunna åka båt till arbetsplatsen har 
ett värde i sig enligt en annan (R3, Intervju 28/4-2017). En av mäklarna uppgav också 
att det är just avsaknaden av en bro som gjort att stadsdelen har blivit som den har 
blivit, att skillnaden hade varit stor (M1, intervju, 21/4-2017) och en annan säger att 
’’[d]et är liksom en jättestor del av känslan i sjöstan tycker jag’’ (M2, intervju, 21/4-
2017), men de båda upplever att det finns skillnader inom området, de som bor i 
utkanten av stadsdelen, närmre de äldre befintliga broarna till Södermalm. ’’De har 
inte köpt en lägenhet i Hammarby Sjöstad […], de har köpt en billigare lägenhet som 
är nyproducerad som typ ligger på Södermalm’’ (M1, intervju, 21/4-2017). Det förekom 
även föreställningar om att en bro skulle kunna bidra till ett större flöde av 
människor mellan Södermalm och Hammarby Sjöstad, vilket ingen i sig anser vore 
negativt, men att det skulle kunna inskränka på de värden som kommer ur att 
exklusivt ha färjeförbindelsen över Hammarby Sjö.  
 

’’Även om vi inte åker båt varje dag, vi går ju oftast över 
Danvikstull eller skanstull när vi promenerar, men dem, det är 
trevligt med båtarna. Det tror jag är en klart bidragande orsak 
till att man tycker att det är bra att bo här.’’ (R2, Intervju 
21/4/2017) 
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’’Jag tror att man, folk som flyttar dit gör det också för att dem 
har nån ide om att dem vill var nära vatten. […] man gillar att 
kunna åka båt in till jobbet, gör jag ju ofta, då åker jag in till 
nybrokajen. Det kan jag inte få någon annanstans’’ (R3, Intervju 
28/4-2017) 
 

7.6. Rumslig tillhörighet 
 
Att det finns en känsla av att Hammarby Sjöstad delvis är isolerad från resten av 
Stockholm har antytts ovan. När respondenterna får resonera kring frågor om 
stadsdelen faktiskt är en egen stadsdel, om det är en del av innerstaden eller om det i 
själva verket är Södermalm de bor på framträder en viss tveksamhet. Det finns inte 
ett uppenbart svar på vad Hammarby Sjöstad tillhör, om det är i centrum eller 
periferi och om det är en enklav eller en förlängning av någonting annat. 
 När det handlar om huruvida området är perifert eller centralt lokaliserat 
förekommer motstridiga uppfattningar, inte bara mellan olika personer, utan en och 
samma person kan uppleva att det både är centralt och perifert samtidigt. Samma 
person beskrev det som ’’jätte-centralt’’ när kommunikationerna fungerar bra, men 
samtidigt som att ligga på en ’gränslinje’, till både stad och natur (R1, Intervju 18/4-
2017). En annan beskriver det som en ’sista utposten’ av Stockholm, att det är en del 
av Stockholm men samtidigt utanför (R2, Intervju 21/4/2017). En annan beskriver det 
som i ett resonemang kring att det känns som att bo i en småstad att det känns som 
att ha ’storstaden bredvid’, men att utvecklingen går mot att Sjöstan i framtiden 
kommer att vara en del av innerstaden, men att det nu är en egen stadsdel (R4, 
intervju, 1/5-2017). En av de intervjuade som definierar sig själv som en ’utlänning’ 
beskriver Sjöstan som en sista anhalt för människor med en liknande bakgrund, som 
på gränsen in till innerstaden, en gräns som är svår att komma över utan att vara 
Stockholmare från början, hon kallar det för en ’sluss’ in till stan (R5, intervju 3/5-
2017). Mäklarna lyfter att det finns skillnader beroende på var i området du bor för 
hur du uppfattar Hammarby Sjöstads rumsliga tillhörighet, att de som bor närmre 
broar i de mest nybyggda områdena vid Henriksdal och Fredriksdal, ’’dem tror jag 
anses sig själva vara Södermalmsbor’’ (M1, intervju, 21/4-2017).  
 

’’[K]änslan av att man bor på en ö och att det har blivit liksom, 
öbor, eller vi det är vår del liksom, vi tillhör inte Stockholm, vi 
tillhör inte Nacka, vi tillhör inte nånting. […] Jag tror att man 
tycker att det är väldigt trevligt med att på nåt sätt vara nära 
stan men ändå inte behöva vara inne i stan.’’ (M1, intervju, 21/4-
2017) 
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’’Ja det ju trotts att det tillhör så är det ju ändå för sig, det är ju 
liksom avgränsat med Hammarby Sjö här och sen kommer ju 
Nacka och Nackareservatet. Men det här är ju liksom sista 
utposten av Stockholm på nåt sätt, åt det här hållet. Vi har ju 
Nackagränsen precis här bredvid. Så att det är, ja det är avskilt 
men ändå inte ’bort-skiljt’ så, utan det tillhör.’’ (R2, Intervju 
21/4/2017). 
 
’’Jag tycker på något sätt jag är på den här vad ska jag säga, 
gränslinjen, att jag har så otroligt, jag kan hoppa på en 
mountainbike och ta upp i skogarna eller race-cykeln och så kan 
jag ta mig så lätt till stan. Så att jag är precis på gränsen till 
jättemycket natur och på gränsen till storstaden. ’’ (R1, Intervju 
18/4-2017) 

 
Gemensamt för alla deltagare i studien var att de rumsligt definierade Hammarby 
Sjöstad som att bara inkluderade Södra Hammarbyhamnen (Figur 7), på samma sätt 
som området definierats i den rumsliga avgränsningen (Figur 2). Med detta sagt fanns 
det en förståelse för att stadsdelen administrativt tillhör Södermalm. Kartorna som 
ligger till grund för Figur 4 finns bifogade som bilagor (3 - 9). 

Figur 7. Hammarby Sjöstads rumsliga utbredning som definierat av 
respondenter och mäklare 



 

 27 

7.7. Typisk Sjöstadsbo 
 
Det var inte omedelbart intuitivt att för de intervjuade att beskriva en ’typisk 
sjöstadsbo’, vissa svarade att det helt enkelt inte finns en typ, utan att det är öppet för 
vem som helst att vara en sjöstadsbo. Något som i ett lägre resonemang ofta motsades 
av själva när de ofta på ett ganska tydligt sätt kunde rada upp egenskaper, 
socioekonomiska förhållanden och familjestrukturer som de ansåg vara typiska, vilket 
pekar mot att det finns en föreställning om öppenhet som kanske inte stämmer 
överens med verkligheten. 
 En lyfter hur andra som bor i stadsdelen ger uttryck för en viss 
främlingsfientlighet och är ’ytliga’, att de upplever sig som bättre och är lite förmer. 
Att det finns en viss förväntning på att allt ska finnas inom områdets upplevda 
gränser och att människor som inte hör hemma där kanske inte bör vara där (R1, 
Intervju 18/4-2017). Generellt beskrivs dock en typisk sjöstadsbo som en person med 
barn vilket livet kretsar kring på många sätt. De som har barn ger alla uttryck för att 
flytta till och sedan stanna i Hammarby Sjöstad handlar till stor del om att deras barn 
ska ha en trygg, säker miljö och att de inte ska ryckas ur ett sammanhang. Att det 
från början fanns en grupp människor som skapade ett community omkring faktumet 
att de har barn med allt vad det innebor just där kan ha bidragit till att fler 
barnfamiljer flyttade till området. 
 Alla lyfter även att en Sjöstadsbo är en person som utövar fysisk aktivitet i stor 
utsträckning vilket är tätt förbundet med närheten till Nackareservatet. Denna aktiva 
livsstil verkar som barkund till förklaringen om hur de ser ut, en typisk sjöstadsbo 
beskrivs som att ha på sig ’löpartajts’ (R3, Intervju, 28/4-2017), en mäklare beskriver 
Sjöstadsbon som ’normal’ med mycket lite materiella identitetsmarkörer som sticker 
ut eller är normbrytande, de beskrivs som att bära kläder med lite färg, men med dyra 
detaljer. Den samme mäklaren upplevde att hon med säkerhet kunde se om någon 
inte var från området (M3, intervju, 9/5-2017), att det finns en tydlig norm i hur 
människor ser ut där. En annan mäklare bekräftar den bilden genom att berätta att 
’’det är inte så många som sticker ut’’ (M2, intervju, 21/4-2017). En tredje mäklare 
beskriver en person som arbetar inom IT, tränar mycket, är ’politiskt korrekt’, 
miljömedveten och upplever att trenden går mot att de som flyttar till området är mer 
och mer ’medvetna’ (M2, intervju, 21/4-2017). Orsaken till att denna typ av människor 
söker sig till området är för att det erbjuder kvaliteter som passar in i en livsstil som 
är aktiv, kretsar kring barn och träning. Samtidigt ger det möjligheten att utnyttja 
stadens utbud av kultur, service och restauranger och med detta upplevelsen av att 
befinna sig i staden.  
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8. Diskussion 
 
Vad denna studie pekar mot är att det i Hammarby Sjöstad har bildats ett community 
med en lokal identitet som kretsar kring idén om stadsdelen som en trygg, barnvänlig 
småstad i staden. En sjöstadsbo har typiskt sett barn och värderar känslan av att det 
finns en beskyddande gemenskap i sin stadsdel som tillåter för barnen att röra sig 
fritt utan upplevda risker. Stadsdelen präglas av en gruppkänsla som definieras mot 
både föreställningen om hur människor är inne i staden och hur människor utanför 
den är. Sjöstadsbon är varken en ’storstadsperson’ eller en ’småstadsperson’, utan 
identiteten bygger på en unika känsla av att finnas både i centrum och periferin. 
Nedan följer en diskussion om vad det kan vara som lett fram till att en speciell lokal 
identitet och community vuxit fram just där.  
 Det fanns många ambitioner när Hammarby Sjöstad byggdes, bland annat att 
det skulle ligga i framkant i miljöhänseende och att det skulle vara en naturlig 
förlängning av Södermalm och Stockholms innerstad. Värden som ansågs finnas i 
innerstaden som en produkt av dess fysiska struktur skulle förlängas utåt till 
Hammarby Sjöstad. På så sätt skulle en gemensam plats skapas, om än med 
skillnader inom sig, vilken skulle definieras av samma innerstadsvärden vilket går att 
förstå utifrån Tuan (1977) som den i vilken platser skapas, när rummet får värden och 
mening. I detta fall fanns en plats vars syfte var uttjänt, ett outnyttjat industri- och 
hamnområde. Dess värde hade gått förlorat och skulle transformeras till en ny plats 
men med nya värden. Detta visar på platsens föränderlighet som Cresswell (2004) och 
Massey (1991) lyfter, den är inte statisk och objektiv utan skapas och reproduceras 
kontinuerligt. Det fysiska rum, eller espace perçu, (Rogers, 2002, s. 29) som skapades i 
och med bygget av Hammarby Sjöstad beskrevs i planeringsdokumenten (Inghe et al, 
1989, s.5; Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, s. 17, bland andra) som ett i vilket 
det skulle förekomma specifika företeelser, så som föremål och strukturer vilka 
konstrueras för att skapa värden för de som skulle komma att befinna sig där. 
Rummet föreställdes som ett medium för föreställd mänsklig aktivitet. Samtidigt 
skulle platsen vara en del i att lösa problem som ansågs viktiga i en rådande diskurs 
om miljöproblem och bostadsbrist, en plats med förändrande kraft skapades i det mest 
dominerande rummet espace conçu, det tänkta hos planerare och politiker (Rogers, 
2002, s. 33).  
 Mindre hänsyn tas dock inom planeringsarbetet till den andra delen i espace 
perçu, nämligen att rummet är ett resultat av den mänskliga aktiviteten och de 
relationer människor har till det (Stephenson, 2010, s. 1). Risken i detta är att 
resultatet i hur människor faktiskt använder och knyter an till rummet inte blir vad 
som avsågs eftersom ett sådant resonemang saknas. Det levda rum, espace vécu 
(Rogers, 2002, s. 35) som skapas i Hammarby Sjöstad visar på en diskrepans mellan 
vad som var avsikten med det fysiska rum som skapades och hur det levs. 
 Vad som skedde i Hammarby Sjöstad var att den del av området som inte var 
direkt förbundit med Södermalm utvecklades till en egen plats med unika kvaliteter. 
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Det fanns redan i planeringsstadiet uttryckt oro för effekterna om inte en fast 
förbindelse i form av en bro byggdes mellan Södermalm och den nya stadsdelen (Inghe 
et al, 1989, s.16; Stockholms stadsbyggnadskontor, 1997, s.18). I det här fallet 
framstår det som att det delvis är just den fysiska barriär som Hammarby Sjö är som 
bidrog till att det uppstod en lokal identitet. Den tvingade de boende att samarbeta för 
att lösa lokala problem och klara sig igenom en påfrestande vardag innan 
infrastruktur och service var på plats. 
 Men att knyta an till en plats och skapa en platsidentitet kan ske på fler olika 
sätt, det kan vara att en person bär på erfarenheter och minnen kopplade till en plats 
och att platsen således blir en del i skapandet av ’jaget’ (Scannell & Gifford, 2009, s. 2; 
Tuan, 1977, s. 164). Delvis bekräftas detta då fler ger uttryck för att ha anknytning 
till Stockholms södra delar, exempelvis att ett barndomshem legat där, att barn eller 
barnbarn har bostäder i närheten eller att de känner sig hemma där. Eftersom 
Hammarby Sjöstad är relativt nybyggt och de flesta flyttat dit utifrån, är den 
historiska anknytningen som de intervjuade talar om inte till stadsdelen i sig, utan 
just omkringliggande områden. Några av de intervjuade har dock flyttat inom 
stadsdelen under de senaste 10 - 15 åren och motiverar detta med kontinuitet för sina 
barn, att de har fått en anknytning till Hammarby Sjöstad i sig. I det här fallet verkar 
de tydligaste orsakerna dock vara hur de som skapade en grupp från början delade 
erfarenheter och livssituation och som följd av att behöva lösa problem ihop bildade 
bestående sociala kontakter.  
 Dessa sociala kontakter utvecklades tidigt till en grupp som kan beskrivas som 
ett community. De som hade flyttat till området precis när de första byggnaderna var 
färdigställda, och framförallt de som då hade små barn upplevde att det fanns 
svårigheter med att bo just där. Ur en gemensam situation fördes dessa individer 
samman i en samlad strävan och bildade bestående sociala band. Svårigheterna med 
att leva i ett område som inte är fullt utbyggt skulle kunna ha bidragit till att gruppen 
bildades snabbare och med större sammanhållning än den skulle gjort i andra fall. 
Människor som har en stor cirkel vänner och bekanta på en plats är mer sannolika att 
de får en känslomässig koppling till den (Lalli, 1992, s. 289) och börja identifiera sig 
själv med platsen. Det som händer är att dessa konkreta upplevelser, erfarenheter och 
sociala kontakter kopplas till platsen på vilka de skapats och således ges platsen 
mening. Den blir en symbol vilken fylls med socialt och känslomässigt innehåll, som 
blir starkare över tid (Lalli, 1992, s. 285).  
 Här kan det ha skapats en plats vilken den framväxande communityn med dess 
enskilda individer få en allt större anknytning till över tid (Lalli, 1992, s. 293; 
Kasarda & Janowitz, 1974, s. 338). Den plats som skapades definieras idag av gränser 
som visar vad som rumsligt tillhör stadsdelen och inte, alla de intervjuade inkluderar 
ungefär samma område (Figur 7.), vilket inte stämmer överens med det planerade 
området (Figur 1.). Detta visar att det som avsågs, att förlänga innerstadens rum 
genom att bygga Hammarby Sjöstad som en naturlig utvidgning av Södermalm 
misslyckades, eftersom de som faktiskt skapat platsen definierar den som något 



 

 30 

särskilt från Södermalm och innerstaden. När områden får definierade gränser på det 
här sättet så kan det skapas ett tydligt ’innanför’ och ’utanför’, och de grupper som 
befinner sig innanför denna gräns bildar ett ’vi’ (Massey, 1991, s. 5) gränser som enligt 
Tuan är förutsättningar för att det ska gå känna en anknytning till platsen (Lack, 
2015).  
 Till det Hammarby Sjöstad som skapats mellan de människor som bor där och 
den fysiska miljön kopplas idag vissa identitetsmarkörer. Att använda 
identitetsmarkörer som ’stadsmänniska’ eller ’småstadsmänniska’ kan ses som en del 
i personens sätt att uttrycka sig själv liksom med andra identitetsmarkörer, vilket 
signalerar medlemskap i en grupp som identifieras med en plats (Twigger-Ross & 
Uzzell, 1996, s. 205 - 206; Hummon, 1986, s. 8). Hammarby Sjöstad upplevs som en 
småstad i staden, att sådant som upplevs positivt med en småstad så som trygghet 
och sociala band förekom liksom sådant som upplevs som positivt med en storstad som 
anonymitet, kultur och serviceutbud. Identifieringen sker som kontrast mot någonting 
annat (Hummon, 1986, s. 8) och de som bor i Hammarby Sjöstad vill kontrastera sig 
både mot storstaden och småstaden, vilket talar om en unik identitet i Hammarby 
Sjöstad som inte faller under några av de kontrasterande identitetsmarkörerna, utan 
är flytande däremellan. 
 Med begrepp som dessa kan brukaren av dem summera en livsstil som 
förknippas med platsen (Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s. 207). Den normativa 
livsstilen i Hammarby Sjöstad kretsar kring barn, fysisk aktivitet och karriär. En 
sjöstadsbo ska uppskatta att springa i Nackareservatet, klä sig enkelt professionellt 
eller praktiskt, lägga mycket av sin tid på sina barn, men samtidigt fokusera på en 
karriär. Denne ska även uppskatta att ta del av stadens utbud av kultur och 
restauranger, konsumera medvetet och leva på ett föreställt miljövänligt sätt. 
Sammantaget ger det bilden av en person som lever upp till många samtida ideal och 
projicerar denna livsstil på att vara en del i en lokal gemenskap. Vad jag menar med 
detta är att de ideal som råder i där inte är unika, utan de kan vara en representation 
av att vara en del av en medveten medelklass. Vad detta skulle kunna innebära är att 
det inte finns något unikt med de som bor i där, men att platsen Hammarby Sjöstad 
blir en symbol för den här livsstilen. För att få vara en del av den behöver du kanske 
eftersträva, eller åtminstone visa utåt att du lever upp till denna normativa bild. I att 
definiera sig mot en plats och den sociala grupp som den representerar kan ge en 
känsla av att sticka ut, att vara unik i relation till andra platser. Att göra detta är en 
del i ett bekräftande av att den grupp man tillhör är speciell (Scannell & Gifford, 
2009, s. 5) vilket skulle kunna ge dess medlemmar en känsla av att de är speciella och 
bättre än andra. I Hammarby Sjöstad verkar det finnas just en sådan föreställning, 
att de är speciella och att de lever upp till vissa mer övergripande ideal om hälsa, 
karriär eller den politiska medvetenhet som följer av idén om att vara värnande om 
miljön.  
 Människor tenderar att söka sig till platser på vilka det finns andra med 
livssituationer som liknar deras (Lalli, 1992, s. 293) vilket skapar relativt homogena 
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communityn (Scannell & Gifford, 2009, s. 5). Den grupp människor som sökte sig till 
Hammarby Sjöstad och som den sedan kom att definieras av, unga föräldrar, kan ha 
skapat förutsättningarna för att fler personer med liknande situationer sökte sig till 
platsen, vilket i sig skapar en större homogenitet. Med tiden kan den lokala 
identiteten bli starkare och mer utpräglad, förändras, eller få fler särdrag 
(Muminovic, 2017, s. 737) och de personer som bor på platsen tenderar att 
internalisera platsidentiteten och göra den till sin egen (Lalli, 1992, s. 293). 
Sammantaget ger detta att de rådande normer som definierar Hammarby Sjöstad kan 
ytterligare bidra till homogeniteten eftersom de boende strävar efter att göra de till 
sina egna, processen kan komma att bli självförstärkande och med tiden göra gruppen 
än med homogen. 
 Alla de intervjuade kallar sig ’Sjöstadsbor’ efter att ha tillåtits definiera den, 
vilket tyder på en medvetande om att platsen symboliserar ens sociala 
grupptillhörighet, även om det fanns en viss motvilja att gå med på att det fanns en 
tydligt definierad ’Sjöstadsbo’. Samtidigt finns en stolthet i beteenden som de 
förknippar med stadsdelen, så som hjälpsamhet, grannsamverkan eller 
’sjöstadsandan’. Att identifiera sig med en social grupp ger en känsla av tillhörighet 
(Oyserman & Yoon, 2009, s.68) men vad som samtidigt sker är att den egna gruppen 
premieras gentemot andra grupper som diskrimineras (Lalli, 1992, s. 293). I 
Hammarby Sjöstad är inkomsterna generellt högre än i resterande av Stockholm och 
bostäderna dyrare (mäklarinfo.se, 2017, Internet; Stockholms Stad, i.d., Internet) 
vilket i sig är utestängande och kan bidra till homogenitet sett till ekonomiska 
förutsättningar. Den etniska homogeniteten är också högre i Hammarby Sjöstad då 
endast 9 procent av invånarna har ett utomeuropeisk ursprung, jämfört med 
Stockholm i övrigt där samma grupp står för 20 procent av befolkningen (Stockholms 
Stad, i.d., Internet). Det framstår som att det finns en upplevelse av att det i 
Hammarby Sjöstad finns en egen uppsättning normer. Idén om att det finns unika 
normer och värderingar knutna till Hammarby Sjöstad ger ett exempel på relationens 
dialektik då platsen representerar en identitet som kommer ur människorna som 
förknippas med platsen och vice versa.  
 Platsen kan som en förlängning av identiteten upplevas vara i behov av 
beskyddande och ge upphov till ett försvarsbeteende (Proshansky et al., 1983, s. 74). 
Ett sådant beteende kan resultera i ett utestängande av grupper som upplevs som ett 
hot mot platsidentiteten och i förlängningen ’jaget’, ett beteende som är tydligare just i 
nybyggda områden (Lalli, 1992, s. 288) där identiteten kanske inte upplevs som stabil 
ännu. Effekten av platsidentitet kan såldes vara exkluderande eftersom människor 
som inte lever upp till dem utesluts, vilket sett till en stad med många olika typer av 
människor och normer kan bidra till segregation. Hammarby Sjöstad är idag mer 
homogent än resterande Stockholm och kan inte sägas representera staden i stort, 
således är stadsdelen en del i segregationen.  
 I Hammarby Sjöstad finns tecken på ett sådan beskyddande beteende där 
förändring över tid har gett upphov till en känsla av att platsen är hotad och det finns 
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en känsla av att brottsligheten i området ökat, med fler inbrott i källare, bilar och 
bostäder. Att det har blivit stökigare i takt med att människor utifrån i allt större 
utsträckning kommer till platsen i takt med att den upplevs komma allt närmre 
staden. Detta kan vara ett tecken på att upplevelsen av att individers koppling till 
platsen blir svagare eftersom människor som upplever en stark sådan koppling med 
sitt bostadsområde upplever färre normbrytande eller negativa beteenden (Scannell & 
Gifford, 2009, s. 1). Som enskilt exempel på uttryck för detta beskyddande beteende 
finns en lokal Facebookgrupp som används just för att ’beskydda’ stadsdelen. I detta 
sociala forum förekommer en samverkan i upplysning om att det till exempel rör sig 
människor som ’inte hör hemma där’, eller information om brott som skett. 
 Denna studie kan ha gett en grundläggande insikt i hur en identitet formats i 
Hammarby Sjöstad och vad den kan ha för effekter för hur den stadsdelen kommer att 
se ut i framtiden. Men framförallt har den gett en indikation om att platsidentitet 
snabbt kan formas och kan på relativt kort tid ha en viktig roll i att avgöra den 
demografiska sammansättningen. För att motverka att det i framtiden byggs in 
utelåsande communitys i nya stadsdelar bör kanske platsidentitet få en större roll i 
planeringsarbetet, de olika faktorer som bidrar till att skapa platser och platsbundna 
identiteter borde kanske värderas på samma sätt som arkitektoniska eller 
miljömässiga värden till exempel. Detta för att vi ska kunna bygga städer som inte 
bara är hållbara ur miljösynpunkt, men även sociala aspekter.  

9. Slutsatser 
 
Det har formats en lokal identitet i Hammarby Sjöstad som är kopplad till ett område 
vars gränser inte stämmer överens med de administrativa. Att gränsdragningen ser ut 
som den gör har sannolikt sin grund i att Hammarby Sjö agerar fysisk barriär mellan 
Södermalm och Södra Hammarbyhamnen, vilket troligen också är grunden till att det 
kunnat utvecklas en så tydlig upplevelse av ’community’. Effekterna av detta skulle 
kunna vara en bidragande orsak till segregationen som finns i urbana områden och 
platsidentitet bör få mer uppmärksamhet inom samhällsplaneringen.   

10. Förslag till framtida forskning 
 

Fler studier skulle behöva göras för att på ett mer övertygande sätt kunna påvisa att 
det finns en lokal identitet i Hammarby Sjöstad, vilka faktorer som är viktigast för att 
förklara hur detta skett, men framförallt mer uttömmande undersöka de mer 
övergripande effekterna av detta. Samma studie hade även varit intressant att göra i 
Norra Djurgårdsstaden, ett liknande stadsbyggnadsprojekt som pågår just nu i norra 
Stockholm för att se om det finns skillnader mellan de nybyggda stadsdelarna, men 
också för att kunna studera framväxandet av en lokal identitet tidigt.  
 Ytterligare hade det varit intressant att studera hur människor som inte bor i 
Hammarby Sjöstad upplever stadsdelen, samt att jämföra hur de som bor på 
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Södermalmsidan uppfattar Hammarby Sjöstad. Det hade även varit önskvärt att göra 
om en liknande studie med bredare representation sett till kön, etnicitet, 
socioekonomiska förhållanden och ålder etc.  
 Effekterna av vad platsidentitet som formas på det här sättet hade även behövt 
studeras på ett mer uttömmande sätt för att förstå deras roll i dels segregation, men 
också hur våra städer formas mer generellt. Detta skulle kunna ligga till grund för 
mer forskning i hur oönskade effekter kan undvikas genom metoder som kan 
implementeras i stadsplanering i framtiden.  

11. Sammanfattning 
 
Denna studie utforskar några av processerna bakom formandet av platsidentitet och 
platskänsla utifrån ett brett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket bygger på 
skapandet av rum och plats, följt av teorier och modeller om hur platser får identiteter 
kopplade till sig och slutligen några möjliga effekter av platsidentitet. Utifrån dessa 
teorier undersöks formandet av platsidentitet bland boende och fastighetsmäklare i 
Hammarby Sjöstad, ett samtida stadsbyggnadsprojekt i Stockholm.  
 För studien utfördes 5 djupintervjuer med boende i stadsdelen, samt 3 
djupintervjuer med fastighetsmäklare i olika delar av området. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades mot bakgrund av den teoretiska ramverket, samt 
planeringsdokument som hör samman med området.  
 Vad studien visar på är att det har formats en lokal identitet i Hammarby 
Sjöstad som inte är definierat av administrativa gränser. Områdets upplevda 
utbredning har sannolikt sin grund i att Hammarby Sjö agerar fysisk barriär mellan 
Södermalm och Södra Hammarbyhamnen, vilket troligen också är grunden till att det 
kunnat utvecklas en så tydlig upplevelse av ’community’. Effekterna av detta skulle 
kunna vara en bidragande orsak till segregationen som finns i urbana områden och 
platsidentitet bör få mer uppmärksamhet inom samhällsplaneringen.  
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Bilagor 
 
Nedan följer bilagor till uppsatsen, inledningsvis förekommer intervjuguider i bilaga 
1. och 2. Efter det följer kartor i bilagorna 3. - 9.  
 

Bilaga 1. - Intervjuguide boende 
 
Inledning, redogörelse för avsikt och bakgrund etc.  
 
Tematiska övergripande frågor i fet stil och uppföljningsfrågor i normal. 
 
Beskriv vad det var som fick dig att välja att flytta till Hammarby Sjöstad. 
Om du tänker kring andra områden i liknande prisklasser, vad är det som fick dig 
välja Sjöstan framför dem? 
Kände du någon som bodde i Sjöstan sedan innan? 
Vilken roll hade de andra i din familj att välja att bosätta sig i Sjöstan? 
 
Hur tycker du att Sjöstan passar dig som person? 
Hur skulle du beskriva en typisk Sjöstadsbo?  
Skulle du beskriva dig som en typisk Sjöstadsbo?  
Går det att se på någon att den är en Sjöstadsbo, eller kan vara en sjöstadsbo? 
Beskriv en typisk Sjöstadsfamilj/hushåll. 
Har du en typisk Sjöstadsfamilj/hushåll? 
 
Vad har du för sysselsättning? 
Hur mycket betyder det gör/gjorde för dig? 
Är ditt yrke en del av vem du är? 
Om det skulle krävas att du bodde någon annanstans för att göra det, skulle du då 
flytta? 
Vad tror du att andra människor i Sjöstan gör? 
 
Olika stadsdelar kan beskrivas som att de har en viss karaktär eller vissa 
kvalitéer, Södermalm kan sägas vara på ett visst sätt medan Vasastan är på 
ett annat. Hur skulle du beskriva Sjöstan?  
Är Sjöstan en del av innerstaden? 
Kan du ge ett exempel på några stadsdelar som enligt dig utgör innerstaden? 
Vad anser du om möjligheterna att röra dig mellan Hammarby Sjöstad och resten av 
innerstaden? 
Finns det en skillnad på hur människor är i Sjöstan och i andra stadsdelar? 
 
När du inte är i Sjöstan, var brukar du oftast vara då? 
Har du en favoritplats? 
Känner du dig hemma där? 
Känner du dig hemma i Sjöstan? 
Hur ofta besöker du andra delar av Stockholm och vilka platser är dessa? 
 
Finns det någonting som du skulle vilja förändra med Sjöstan? 
Har det skett någon förändring sedan du flyttade till Sjöstan? 
Känner du att du har inflytande över hur det ser ut i Sjöstan eller vad det finns för 
utbud av service och verksamheter till exempel? 



 

 

Har du någonsin lagt ett förslag eller skapat opinion för en förändring i Sjöstan? 
Tycker du att det finns en förändring som pågår i Sjöstan? 
Vad anser du om den förändringen? 
 
Vad tycker du om att det i Sjöstan finns kvar lite av en industriella prägel?  
Vad tycker du om att behålla såna kulturella och historiska markörer? 
Vad tänker du på när jag säger Lugnet i den här kontexten? 
Finns det några andra kulturella/historiska värden i Hammarby Sjöstad?  
Kan du komma på några exempel här i Sjöstan på sådana saker? 
 

Bilaga 2. - Intervjuguide mäklare 
 
Inledning, redogörelse för avsikt och bakgrund etc.  
 
Tematiska övergripande frågor i fet stil och uppföljningsfrågor i normal. 
 
Kan du beskriva en typisk sjöstadsbo? 
Vad har den för ålder? 
Varifrån har de flyttat? 
Vilka är de vanligaste motiven för att flytta? 
Vad har de för yrke? Och är det viktigt för dem som bor här?  
Går det att se på någon att den är en ‘Sjöstadsbo’, eller kan vara en sjöstadsbo?  
 
Hur skiljer sig köparen i Sjöstan och på andra platser sig åt? 
Vad är det som får någon att hellre vilja bo här än i andra delar av staden som har 
ungefär samma prisklass? 
 
Hur skulle du beskriva tonaliteten i samband med marknadsföring för 
bostäder här i Sjöstan? 
Vad är det för nyckelord som används oftast för att beskriva bostäder här i Sjöstan 
enligt dig? 
Anser du att den har förändrats över tid?  
Riktar sig marknadsföringen till andra grupper idag än förr?  
 
Olika stadsdelar kan beskrivas som att de har en viss karaktär eller vissa 
kvalitéer, Södermalm kan sägas vara på ett visst sätt medan Vasastan är på 
ett annat. Hur skulle du beskriva Sjöstan?  
Skulle du beskriva Sjöstan en del av innerstaden? 
Vad anser du om möjligheterna att röra dig mellan Hammarby Sjöstad och resten av 
innerstaden?  
Hur påverkar färjan sjöstan? 
Tycker du att det finns en förändring som pågår i Sjöstan? 
 
Vad tror du att den lite äldre industriella prägeln som finns kvar i området 
spelar för roll för människor? 
Vad tycker du om att behålla såna kulturella och historiska markörer? 
Finns det några andra kulturella värden i Hammarby Sjöstad?  
Kan du komma på några exempel här i Sjöstan på sådana saker  



 

 

  

Bilaga 4. Hammarby Sjöstad definierat av R2, 2017-04-21 

Bilaga 3. Hammarby Sjöstad definierat av R1, 2017-04-18 



 

 

  

Bilaga 6. Hammarby Sjöstad definierat av R4, 2017-05-01 

Bilaga 5. Hammarby Sjöstad definierat av R3, 2017-04-28 



 

 

  

Bilaga 7. Hammarby Sjöstad definierat av R5, 2017-05-02 

Bilaga 8. Hammarby Sjöstad definierat av M1 & M2, 2017-04-27 



 

 

 
Bilaga 9. Hammarby Sjöstad definierat av M3, 2017-05-09 
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