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Sammanfattning 
 
Att människor ska mötas och att det ska skapas mötesplatser, identifieras som ett ofta använt 
argument i dagens fysiska planering. Anledningen till att människor ska mötas härleds till att 
det leder till trygghet och tolerans, samt att människor vill känna närhet till andra. Denna 
uppsats undersöker den sociala interaktionen som formuleras inom fysiska planering, alltså: 
vilka möten är det tänkt att uppstå mellan människor i staden, enligt kommunala fysiska 
planeringsdokument. Uppsatsen undersöker även hur social interaktion har behandlats i olika 
tidigare stadsbyggnadsideal och jämför detta med det rådande stadsbyggnadsidealet. 
 
Sociologen Georg Simmel har behandlat ämnet social interaktion och det är härifrån som 
uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt. Simmel beskriver olika former av social 
interaktion, vilket betyder att människor träffas för olika anledningar och syften. Det är med 
dessa former som uppsatsens fall analyseras, för att få reda på vilka möten som formuleras 
inom fysisk planering. Uppsatsens fall är stadsbyggnadsprojektet Älvstaden i Göteborg. 
Älvstaden har valts, då fallet anses vara ett talande exempel för den rådande 
stadsplaneringssituationen. För Älvstaden har det utförts en diskursanalys över dokument, så 
att uppsatsens frågeställningar besvaras. 
 
I uppsatsens avslutande kapitel redovisas vad arbetet kommit fram till. I breda drag kan det 
förklaras att de möten som är tänka att uppstå i Älvstaden är antingen mötet som uppstår när 
människor handlar varor av varandra, eller rekreativa möten, där människor umgås och 
slappnar av. Av de granskade stadsbyggnadsidealen, anses trädgårdsstaden ha tydligast 
inriktning på att människor ska interagera med varandra för deras välbefinnande. Dagens 
stadsbyggnadsideal tolkas idag vara den täta och funktionsblandade staden och anses ha 
likheter med 1800-talsstadens ideal och trädgårdsstadens ideal. 
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Kap 1. Inledning 
 
Aristoteles, bland så många andra, beskriver människan som ett socialt djur, och människans 
tillvaro präglas av närheten till andra människor, samt av sociala utbyten med dessa. Genom 
att människor formar relationer med varandra, bättras både individer och samhället i stort. 
Staden är den scen som gör det möjligt för människor att mötas. Det går emellertid att 
argumentera att mötesplatsen haft en betydelsefull roll gällande uppkomsten av staden, där 
människor träffades för att byta varor med varandra. En rimlig strategi för fysisk planering 
vore då att ta tillvara på mötet mellan individer, att skapa mötesplatser och fokusera på närhet 
inom stadsplanering. 
 
Vid iakttagelse av dagens stadsbyggnad, tycks det identifieras en jargong att planer och 
visioner har fokus på att främja möte bland människor. Ofta argumenteras möte med att det 
leder till trygghet och tolerans, när människor kan ses och träffas, oberoende av samhällsklass 
eller bekantskap (Tunström 2009). Målet att främja möte mellan människor kan vara en stor 
del av kommuners och myndigheters arbete med att nå den sociala aspekten av hållbarhet, 
som i, bland annat, Borås nya översiktsplan (Borås Stad 2017).  
 
Idag har mötet så stor betydelse att fenomenet genomsyrar många olika delar av fysisk 
planering och tillämpas på flera projekt som emellertid inte har haft ett sådant fokus i tidigare 
stadsplanering. Exempelvis beskrivs det, vid utformning av den nya Hisingsbron i Göteborg, 
att bron är utformad med balkonger där man kan mötas. Det går dock att diskutera varför 
någon vill mötas på en bro, och vilken typ av möte som inträffar där. Det är med sådana 
funderingar som denna uppsatsen har sin utgångspunkt, alltså: vilka typer av möten är det som 
beskrivs i dagens fysiska planering? Vilka människor är det som ska mötas?  
 
En av sociologins mest framgångsrika personer, Georg Simmel, har behandlat ämnet om 
social interaktion mellan människor och identifierar att det finns flera typer av möten, såsom 
utbyte, konflikt eller av sällskapliga skäl. Simmel identifierar även olika typer av människor 
som handlar och behandlas på olika sätt, bland annat främlingen, den äventyrlige och 
snåljåpen. Med Simmel som teoretisk utgångspunkt gällande typer av möten och typer av 
människor, kommer möte mellan människor som formuleras i fysisk planering att analyseras. 
 
En annan fundering som dykt upp om detta ämne gäller hur ämnet har behandlats historiskt 
sett. Finns det skillnader eller likheter på social interaktion idag, vid jämförelse med tidigare 
stadsbyggnadsideal? Uppsatsen försöker alltså förstå varför den kontemporära 
stadsplaneringen inriktar sig på möte ur ett stadsbyggnadshistoriskt perspektiv. 
 
För att studera mitt ämne, väljs fallet Älvstaden i Göteborg som undersökningsenhet. 
Älvstaden är ett kontemporärt stadsbyggnadsprojekt och anses vara ett föredömligt exempel 
på den rådande planeringssituationen i Sverige. Utgångspunkten i hur Älvstaden ska 
undersökas, baseras på Simmels teorier om Former av social interaktion och Sociala typer. 
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Metod som anses lämplig för att undersöka Älvstaden med Simmel som teoretisk 
utgångspunkt är diskursanalys.  
 

1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att förstå hur social interaktion behandlas inom fysisk planering. Vidare 
är syftet med arbetet att förstå hur social interaktion behandlas ur ett stadsbyggnadshistoriskt 
perspektiv.  
 

1.2 Frågeställningar 
 Vilken form eller vilka former av möte är det som behandlas inom fysisk planering, 

med utgångspunkt ur Simmels Former av social interaktion och Sociala typer? 
 
Denna fråga är riktad mot den teori som uppsatsen behandlar och kommer att besvaras i 
kapitel tre och kapitel fyra. Frågan kommer att besvaras genom att Simmels teorier diskuteras 
ur ett planeringsperspektiv. 

 
 Hur behandlas social interaktion i praktiken?  

o Hur behandlas och formuleras 'möte' i fallet Älvstaden? 
o Vilka likheter, skillnader och kopplingar går att identifiera mellan social 

interaktion i olika stadsbyggnadsideal och kontemporär fysisk planering? 
 
Denna fråga är riktad mot den empiri som uppsatsen behandlar och kommer att besvaras i 
kapitel fem. Den första delfrågan kommer att besvaras efter diskursanalys över granskade 
dokument och gällande den andra delfrågan ska stadsbyggnadsideal från olika tider att 
jämföras.  
 

1.3 Disposition 
Efter det inledande kapitlet, förklaras och diskuteras i kapitel 2 den valda forskningsdesignen 
och metoden. Kapitel 3 utgörs av uppsatsens teori och här behandlas och diskuteras Simmels 
teorier om social interaktion och sociala typer. Denna teorin kommer ligga till grund för den 
kommande analysen. I forskningsöversikten, kapitel 4, presenteras (1) hur social interaktion 
har behandlats i tre olika planeringsideal, (2) hur social interaktion har behandlats i forskning 
inom fysisk planering, samt (3) hur Simmel har behandlats i forskning inom fysisk planering. 
Kapitel 5 berör uppsatsens empiri och den genomförda diskursanalysen av empirin. En 
sammanfattning och slutliga reflektioner utgör kapitel 6. 
 

1.4 Avgränsning 
Teoretisk avgränsning 

Att Simmels teorier är den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen anses lämpligt, då hans 
idéer specifikt inriktar sig på att förstå den mänskliga interaktionen, till skillnad från teorier 
som symbolisk interaktionism. Enligt Nationalencyklopedin är symbolisk interaktionism:  
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en beteende- och samhällsvetenskaplig teorityp som studerar människan som språklig varelse 
och hävdar att det är språket som ger människan hennes reflekterande medvetna intelligens, 
liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung.  

Lite enklare förklarat, kan det förklaras att symbolisk interaktionism behandlar hur människor 
och ting tillskrivs en mening genom interaktioner. Symbolisk interaktionism vore rimlig för 
uppsatsen, men teoritypen har valts bort på grund av dess abstrakta nivå av 
interaktionstolkning. Istället har Simmels teorier valts, eftersom de har en tydligare inriktning 
på den fysiska interaktionen mellan människor. 
 
Dessutom är det en rimlig avgränsning att enbart fokusera på en forskares teorier, för att 
förenkla koppling mellan teori och empiri. Med ytterligare (och jämförande) teorier om social 
interaktion, kan det uppstå problem med att begränsa arbetet och risk finns för att uppsatsen 
blir för omfattande. Då har enbart Simmels teorier använts, för att istället få ett större djup på 
forskningen. Med det sagt, finns det en medvetenhet om att andra teoretiska utgångspunkter är 
möjliga, vilka skulle kunna leda till andra resultat.  
 
Empirisk avgränsning 

Älvstaden väljs som ett lämpligt fall att studera, då det anses vara ett exempel som visar 
idealen i kontemporär stadsbyggnad. För att avgränsa uppsatsens omfattning har enbart ett fall 
valts att studera. Det kommer dock att föras en mer generell diskussion om social interaktion i 
den rådande planeringssituationen, där empiri utöver fallet förekommer.  
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Kap 2. Forskningsdesign och metod 
 
Detta kapitel behandlar vilken forskningsdesign och vilken metod som uppsatsen kommer att 
använda. Dessutom diskuteras och kritiseras den valda metoden. 
 

2.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen är fallstudie, där Älvstaden är det fall som studeras. Vad som utmärker en 
fallstudie, är att det: 

[...] fokuserar på en förekomst av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående 
redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 
särskilda fall. (Denscombe 2009:59) 

Denscombe (2009) diskuterar fyra aspekter som kännetecknar en fallstudie. Främst, en 
fallstudie inriktar sig på en enda undersökningsenhet och målet med undersökningen är 
således att uppmärksamma det generella, vid analys av det enskilda. Då endast ett fall 
studeras, undersöks fenomen i en högre detaljeringsgrad än en ytlig undersökning, vilket 
eventuellt kan leda till nya upptäckter. En annan fördel med att studera på djupet som 
Denscombe (2009) uppmärksammar, är möjligheten att kunna identifiera komplexiteten i den 
givna situationen och förstå hur olika delar i fallet hör ihop. Slutligen nämner Denscombe 
(2009) även att ett fall redan är ett existerande fenomen och således är det inte en konstruktion 
av själva forskningen, som i exempelvis ett experiment. 
 
Fallet som har valts för undersökningen är stadsbyggnadsprojektet Älvstaden i Göteborg. 
Fallet Älvstaden har valts, då det är ett tydligt exempel på dagens stadsideal och anses därför 
lämplig för uppsatsens syfte att studera kontemporär fysisk planering. Dessutom visar 
Älvstaden på stor bredd av vision och inriktningar, där delområden inom projektet skiljer sig 
vad gäller fokusområden. Fallet anses vara tillräckligt omfattande för uppsatsen, att inget 
annat fall krävs.  
 
Fallstudie kommer användas som ram för den omfattning av empiri som diskursanalys utförts 
på. Det betyder att uppsatsens analys enbart görs på dokument relevanta för Älvstaden och är 
skrivna av Göteborgs stad. Forskningsdesignen är således den uppsatta ramen för uppsatsens 
metod.  
 

2.2 Diskursanalys 
Diskursanalys är en metodtyp vid analys av kvalitativa data, vars fokusområde ligger i att 
förstå texters och bilders implicita betydelse. Med en diskursanalys sker en dekonstruering av 
data, för att visa på hur text och bild skapar eller upprätthåller aspekter av det sociala livet. 
Språket dekonstrueras för att visa hur detta representerar verkligheten och genom att data 
plockas isär går det att avslöja hur texten skapar mening, har dolda budskap, behandlar 
kulturella budskap och att läsaren blir en aktiv tolkare av budskapets innehåll, snarare än en 
passiv tolkare (Denscombe 2009).  
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Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalys och i valet av metoden, måste en 
tolkning av diskurs väljas. Bergström och Boréus (2012) tar upp tre olika inriktningar inom 
diskursanalysen och detta arbete kommer ta del av deras beskrivning av Laclau och Mouffes, 
vilket har utgångspunkt inom poststrukturalism. En diskurs beskrivs av Laclau och Mouffe 
som en helhet som består av både språkliga och ickespråkliga element. Det är alltså inte 
enbart en kombination av tal och skrift, utan att tal och skrift endast är interna komponenter 
av en diskursiv helhet (Bergström & Boréus 2012). Winther Jorgensen och Phillips förklarar 
att med utgångspunkt i den poststrukturalistiska teorin menas att:  

diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på 
grund av språkets grundläggande instabilitet. (Winther Jorgensen & Phillips 2000:13) 

För denna inriktning inom diskursanalys, finns det flera centrala begrepp som används som 
analysverktyg och utgör ramen för metodens tillvägagångssätt. Denna uppsats kommer ta del 
av begreppen tecken, ekvivalenskedja, element och nodpunkt. Dessa kommer vidare att 
förklaras. 
 
Bergström och Boréus (2012) förklarar att Laclau och Mouffe menar att ord består av både ett 
uttryck (hur det stavas eller uttalas) och ett innehåll (ordets innerbörd, eller tankeinnehåll). 
Begreppet tecken förklarar denna beskrivning på ordets uttryck och innehåll. Inom en diskurs 
är begreppet element de tecken som det råder kamp om och detta visar på mångtydigheten 
som tecken kan ha. Elementen visar på hur tecknens innehåll kan variera och ha multipla 
betydelser. Nodpunkt är begreppet för ett centralt tecken i en diskurs. Nodpunkten fungerar 
som ett nav och detta tecknets innehåll utgörs av de tecken som omger den. Hur diskursen 
analyseras, med de olika elementen och nodpunkten, sammanställs i en ekvivalenskedja. 
Ekvivalenskedjan är ett redskap för att visa hur vissa tecken hör ihop eller inte hör ihop 
(Bergström & Boréus 2012). Metodens tillvägagångssätt och hur de olika begreppen kommer 
att användas, förklaras i uppsatsens analysavsnitt.  
 

2.3 Metodkritik 
Val av fallstudie som forskningsdesign och diskursanalys som metod, medför alltså att 
forskningen i uppsatsen är kvalitativ. Kvalitativ forskning har blivit kritiserad på ett antal 
punkter, och det är viktigt att uppmärksamma denna kritik, både för forskaren och läsaren. 
Bryman (2012) lyfter denna kritik i form av fyra ståndpunkter.  

 Den första ståndpunkten, där kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ, är att 
forskningen riskerar att vara för subjektiv. Fynden i forskningen baseras på forskarens 
egna avvägningar av, till exempel, vilka data eller vilka undersökningssubjekt som 
anses relevanta för undersökningen.  

 Den andra kritiken som Bryman (2012) lyfter, är att forskningen är näst intill omöjlig 
att replikera, då det inte finns någon standardiserad forskningsprocess och 
datainsamlingen baseras på forskarens egna impressioner.  
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 Kvalitativ forskning är även svår att generalisera. Med ett enskilt fall, eller ett fåtal 
intervjupersoner, går det inte att anta att detta är ett stickprov som går att generalisera 
på alla liknande studier.  

 den fjärde kritiken som Bryman (2012) lyfter är att kvalitativ forskning ibland har en 
tendens att sakna transparens. Det kan ibland vara svårt för läsaren att förstå hur 
forskningens tillvägagångssätt eller vad som fick forskaren att dra sina slutsatser. Det 
är därför viktigt i en kvalitativ undersökning att redovisa processen och således göra 
uppsatsen mer transparens.  

 
Samma kritik som kvalitativ forskning går att utsätta för är generell och kan således även 
tillämpas på metoden diskursanalys. Ett problem för diskursanalys är att resultatet inte enkelt 
kan verifieras, eftersom tillvägagångssättet sätter stor tillit till forskarens egna intuition och 
insikter vid tolkning av data. Därmed måste forskaren vara medveten om de 
verifierbarhetsproblem som innebär med denna diskursanalys som tillvägagångssätt. Det är 
även viktigt att vara tydlig beträffande de diskursaspekter som studeras, alltså att vara 
medveten och presentera i vilken kontext som diskursen inryms i. Dessutom är det viktigt att 
vara tydlig gällande vilka dekonstruktionsaspekter som är lämplig för forskningen, vilket 
betyder att processen för hur diskursanalysen genomförts, ska vara tydligt redovisad 
(Denscombe 2009). 
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Kap 3. Teori 
 
I detta kapitel behandlas teorin som uppsatsen tar del av. Efter en kort introduktion av Georg 
Simmel, redogörs det för hans teorier om former av social interaktion och ett par av Simmels 
sociala typer. Teorin som beskrivs i detta kapitel kommer ligga till grund för uppsatsens 
analys.  
 

3.1 Georg Simmel 
Georg Simmel var en tysk sociolog, född i Berlin 1858 och räknas idag som en av de största 
forskarna inom sociologin. Simmel började sin akademiska karriär på Humboldtuniversitetet i 
Berlin, där han senare kom att undervisa. I sin forskning, behandlades en mängd olika och 
varierande ämnen inom sociologin: allt mellan urbanism, marginalisering i samhället, mode, 
vikten av en grupps personantal och vikten av distansen mellan människor. Dessutom 
producerade Simmel arbeten inom estetik, etik, metafysik och epistemologi. Simmel var alltså 
en man av många idéer och beskrev sig själv främst som filosof, trots att han, efter sin död, 
kom att minnas som sociolog. Simmel avled i Strasbourg, år 1918. 
 
Ett av de intressanta ämnena som Simmel forskade i, var hur människor interagerar med 
varandra. Simmel menade att det går att hänvisa formen av en interaktion mellan människor 
till en av de fyra formerna: utbyte, konflikt, dominans och sällskaplighet. Dessa former är av 
vikt för uppsatsens och presenteras mer i detalj nedan. Han skrev även om olika beteenden i 
samhället och hur olika grupper behandlas i samhället, såsom bland annat den fattige, den 
äventyrlige och snåljåpen. Fyra av Simmels sociala typer studeras vidare i uppsatsen.  
 

3.2 Former av social interaktion 
För att beskriva de olika formerna av social interaktion, måste social interaktion först 
definieras. Levine, som samlade, översatte och publicerade många av Simmels verk, beskriver 
social interaktion som: 

Individuals enter into interaction with one another for the sake of certain purposes or to satisfy 
certain emotional needs - for instrumental or for expressive reasons, to use more contemporary 
terms. Such interactions originate in, and remain close to, the practical needs of daily life. The 
spontaneous processes through which persons interact constitute the "microscopic-molecular" 
processes of social life. (Levine 1971:xxv). 

 
Med detta som grund, definieras social interaktion i denna uppsatsen som: social interaktion 
beskriver det möte som uppstår när individer möter varandra i syfte att uppnå ett mål eller för 
att tillfredställa ett behov. Nedan förklaras de fyra formerna av social interaktion som Simmel 
gav upphov till. 
 
Utbyte 

Av de former av social interaktion som Simmel (1971) beskriver, menar han att utbyte (eng: 
exchange) är den absolut vanligaste. Utbyte i detta sammanhang anser inte enbart ett byte av 
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varor, utan även ett byte av idéer, kärlek, vänskap och liknande, varpå Simmel menar att i 
stort sett all interaktion är ett utbyte, då ett möte mellan personer är ett slags utbyte av 
varandra. Då det inom Simmels forskning fokuseras på utbyte av varor, kommer detta även 
ligga i fokus för detta arbete.  
 
Simmel (1971) definierar utbyte, i sin grundligaste form, som den handling, där en aktör får 
någonting som denne tidigare inte hade, för vilket aktören har förlorat någonting som denne 
tidigare hade. Med detta är två begrepp centrala för utbyte: värde och uppoffring. Alla objekt 
tillskrivs ett värde och det är detta värdet som avgör hur mycket en person vill ha ett objekt. 
Om någon anser att värdet på ett objekt är lågt, är den personen inte villig att uppoffra mycket 
i ett byte. Om en person däremot anser att värdet är högt, är denne villig att uppoffra mer av 
sina egna resurser för att erhålla objektet. Värdena på objekten är subjektivt, men påverkas 
även av andra faktorer, såsom sällsynthet, vilket kan generellt höja värdet för många 
människor. Simmel (1971) anser att det är detta värdet som gör att vi vill ha någonting, och 
vidare resulterar i att människor byter varor med varandra.  

Much as our life may appear to be determined by the mechanism and objectivity of things, we 
can in reality take no step nor think any thought without imparting values to things through our 
feelings and directing them in relation to our actions. (Simmel 1971:47) 

 
Ett utbyte är därmed en avvägning mellan olika värden, där aktören avgör vilket alternativ 
som ger mest vinst. Här menas med vinst, att aktören skaffar sig högre värde i relation till vad 
denne uppoffrar. Vidare poängterar Simmel (1971) att ett utbyte självklart endast inträffar om 
båda parterna i transaktionen är nöjda, vilket resulterar i att båda parterna anser att de går med 
vinst i utbytet. Som tidigare nämnts, är uppoffring en central del i utbyte. Uppoffring 
uppfattas ofta som någonting negativt, någonting som vi helst undviker, men Simmel menar 
att uppoffring är nödvändigt. På samma sätt som att nå ett mål, kräver hinder som måste 
övervinnas, måste uppoffring ske för att någonting ska få ett värde. Om en aktör inte är villig 
att uppoffra någonting för ett objekt, har objektet heller inget värde för aktören.  
 
Simmel (1971) argumenterar vikten som utbytet av varor har för samhället i stort. Utbyte 
lyfter både objekt och individer ut från dess egendomlighet och placerar dem, med hjälp av 
interaktion, i relation till omvärlden. Bara med/i relativiteten med andra objekt och andra 
individer, går det att bedöma ett objekts värde. Med utbyte blir vi, tillsammans med våra 
varor, relevanta för samhället. 
 
Den beskrivning av utbyte som Simmel ger, är en form av interaktion som fortfarande är 
mycket relevant. Simmel (1971) menar att det är den vanligaste formen av interaktion, vilket 
än idag går att motivera. Det går även att diskutera Simmels teori med hur samhället på senare 
tid har fokuserat mer på konsumtion. Short (2014) skriver att utbyte av varor fram till ungefär 
1950-talet, främst gällande lyxvaror, inriktade sig på samhällets rikare medborgare. I och 
med, bland annat, en mer neoliberal politisk inriktning, har konsumtionsinriktningen ökat och 
det finns idag utbud för alla samhället invånare (Short 2014). Utbytet av varor har utvecklats 
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sedan den tid Simmel (1971) skrev, och har idag som form av interaktion ett stort fäste i 
samhället. 
 
Med dagens fokusering på utbyte, är städerna även till stor del utformade efter denna form av 
interaktion. Short (2014) tar upp hur samhället idag rollsätter stadens invånare som 
konsumenter, vilket i sin tur leder till att städerna utformas efter konsumtion. Innerstäderna 
ska inrymma affärer i tillgängliga bottenvåningar och även i stadens periferi syns mönstret, 
där enorma köpcentrum reses. I staden är syftet med att "gå på stan" oftast att gå runt i affärer 
och handla varor eller att besöka kaféer och restauranger och det möte som uppstår mellan 
människor är således i ett utbyte. Stadsplanering är en viktig del i producerandet av utbyte 
som form av social interaktion. 
 
Konflikt 

Till skillnad från utbyte, som uppstår när två parter är överens med varandra, uppstår konflikt 
(eng: conflict) när två parter har åtskilliga meningar. Med konflikt, som form av interaktion, 
leder tankarna gärna till heta argument och kanske till och med våldsamma handlingar, men 
Simmel (1971) nyanserar ämnet och hävdar att konflikt även har positiva aspekter, samtidigt 
som konflikt dessutom är oundvikligt i samhället. Skiljaktigheter mellan individer har sin 
grund i konflikt, då dess uppkomst enbart är möjlig i relation med någonting motsättande. På 
så sätt råder det delade meningar i samhället gällande, bland annat, politiska eller religiösa 
åsikter, där konflikt mellan tankar och idéer delar upp individer. Med detta menar Simmel 
(1971) att konflikt är oundvikligt, då allting som en personlighet består av, står i relation till 
någonting motsatt. För att samhället ska ta form, krävs ett visst förhållande av harmoni och 
disharmoni, av tillhörighet och utanförskap.  
 
Vad Simmel (1971) menar är positivt med konflikt, är att det bidrar till enighet (eng: unity). 
Inte enighet vad gäller hela samhällets uppfattning, vilket är omöjligt enligt Simmel (1971), 
utan att åtskilliga åsikter leder till enighet inom grupper. Genom enighet, som formats i 
konflikt, skapar personer tillhörighet och identitet i samhället. Enigheten existerar ju dock i 
samband med oenighet, vilket är konfliktens negativa aspekt. På samma sätt som personer 
skapar tillhörighet, delar skiljaktigheter in befolkningen i olika grupper. Vare sig konflikt är 
negativt eller positivt är enligt Simmel (1971) inte det viktiga, utan han menar istället att det 
är en oundviklig del av samhället. 
 

Without such aversion, we could not imagine what form modern urban life, which every day 
brings everybody in contact with innumerable others, might possibly take. The whole inner 
organization of urban interaction is based on an extremely complex hierarchy of sympathies, 
indifferences, and aversions of both the most short-lived and the most enduring kind. /.../ We 
are protected against both of these typical dangers of the city by antipathy, which is the 
preparatory phase of concrete antagonism and which engenders the distances and aversions 
without which we could not lead the urban life at all. The extent and combination of antipathy, 
the rhythm of its appearance and disappearance, the forms in which it is satisfied, all these, 
along with the more literally unifying elements, produce the metropolitan form of life in its 
irresolvable totality; and what at first glance appears in it as dissociation, actually is one of its 
elementary forms of association. (Simmel 1971:76) 
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Vad Simmel (1971) alltså menar med detta citat är att konflikt är en naturlig del av det urbana 
livet. Motviljor och medkänslor formar interaktioner i staden och med hjälp av antagonism, 
skapar stadens invånare tillhörighet. Beskrivningen av konflikt som Simmel (1971) här ger, 
stämmer emellertid med dagens samhälle, trots att det idag inte anses önskvärt. En viktig 
aspekt i arbetet av dagens samhällsplanering, är att integrera alla samhällets invånare. 
Medborgarna ska inte vara uppdelade i olika samhällsgrupper, utan alla ska känna tillhörighet 
med alla. Detta går inte minst att identifiera i stadsplanering. Visioner för nya projekt drivs 
gärna med en vilja att integrera alla stadens invånare, som i fallet med Älvstaden i Göteborg 
(Vision Älvstaden 2012). Dessutom är integration ett ofta studerat begrepp inom fysisk 
planering. Integration är ofta motpol till segregation, vilket är en benämning på att samhällets 
medborgare är uppdelade i olika områden i staden. Integration används för att lösa problemet 
segregation. Som exempel, har Rotman och van Asselt (2000) utvecklat en planeringsmodell 
som syftar till ett mer integrerad stadsplanering, där social integration är en viktig del av 
modellen. Med bland annat datainsamling och medborgardialoger, ska integration främjas och 
segregation motverkas (Rotman & van Asselt 2000).  
 
Det finns således en kontrast mellan den pågående planeringssituationen, som förespråkar 
integration och Simmels beskrivning av konflikt. Att konflikt uppstår är en viktig och 
oundviklig del av människors interagerande, men tolkas inom planering som någonting 
negativt. Istället för enighet bland människor genom åtskilliga meningar, förespråkar 
planering, genom integration, en enighet bland alla samhällets invånare - någonting som 
Simmel menar är omöjligt.  
 
Dominans 

Likt konflikt, verkar dominans (eng: domination) inte vara en eftersträvansvärd form av 
interaktion. Oftast vill inte individer känna sig dominerade av någon annan, samtidigt som 
individer gärna vill ha någorlunda influens över andra. Simmel (1971) menar att denna viljan 
att influera någon annan endast existerar för att den dominerande själv ska känna sig 
övermäktig. På samma sätt som en skulptör formar en staty, speglar statyn sin form tillbaka 
till skulptören. Skulptören blir då själv medveten att han påverkar statyn. På samma sätt, 
menar Simmel (1971) att människor har en vilja att dominera andra. Det är endast för den 
individuella personens egna tillfredställelse, som denne dominerar. 
 
För dominans som social interaktion, är det två olika parter som är viktiga: den överordnade 
och den underordnade. Det är den överordnade som dominerar och den underordnade blir 
dominerad. Simmel (1971) menar att det finns olika former av överordnande, där den 
överordnande är antingen en ensam individ, en grupp eller någon form av princip, såsom en 
nations lagar, sociala regler eller religiösa ideal. Formen av den utövade dominansen varierar 
mellan de olika överordnandetyperna, men de har alla en sak gemensamt, vilket även är 
dominansens positiva egenskap. På samma sätt som konflikt, förenas människor genom 
dominans. Personer, partier, tankar och idéer för människor samman, genom att influera dessa 
människor. Simmel (1971) nämner att den förenande kraften av dominans även uppstår om 
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människor står i opposition till den överordnande. Däremot nämner Simmel att, genom vissa 
omständigheter, kan dominans ha motsatt effekt, alltså att dominans skapar oenighet. 
 
Den dominans som Simmel presenterar anses inte ha förändrats från den tid som texten 
skrevs. Vissa människor är fortfarande underordnade andra, eller underordnade av principer, 
såsom lagar och sociala regler. Vad som är oklart i Simmels (1971) text är hur ett möte av 
dominans som form av social interaktion ser ut och tolkningsutrymmet är stort. Att människor 
förenas genom dominering av en person kan tolkas som när en artist uppträder inför en 
publik. Människor samlas och lyssnar på artisten och artisten har således makt över publiken.  
 
En intressant tanke är om, och i så fall hur, platser i staden kan dominera människor. 
Underordnande av princip nämner Simmel (1971) kan vara sociala regler och normer, och 
platser medför ofta regler för hur människor får bete sig och var de får vistas. Köpcentrum 
bestämmer med hjälp av öppettider, vilken tid på dygnet någon får vistas där och stängsel 
förbjuder tillträde för obehöriga. Platser kan således tolkas som att vara en typ av 
överordnande och stadsplanering är ett verktyg som kan skapa dominerande platser i staden. 
Problem uppstår däremot hur detta hör samman med att människor förenas, som Simmel 
(1971) menar att dominans medför.  
 
Sällskaplighet 

The freeing and lightening, however, that precisely the more thoughtful man finds in sociability 
is this; that association and exchange of stimulus, in which all the tasks and the whole weight of 
life are realized, here is consumed in an artistic play, in that simultaneous sublimation and 
dilution, in which the heavily freighted forces of reality are felt only as from a distance, their 
weight fleeting in a charm. (Simmel 1971:140) 

 
Bortom tidigare diskuterade former av interaktion - utbyte, konflikt och dominans - finns även 
en form av interaktion som existerar enbart för att människor vill vara nära andra människor. 
Simmel (1971) benämner denna form som sällskaplighet (eng: sociability). Med 
sällskaplighet menas helt enkelt att människor interagerar med varandra, utan något direkt 
syfte eller mening och utan viktigt innehåll eller planer, men istället utav anledning att 
människor vill associera sig med andra människor. Enligt Simmel (1971) har människan en 
impulsiv vilja att känna tillhörighet - att associera sig - med sina medmänniskor och det är i 
samhörighet med andra, som människan blir tillfredställd. Denna tillfredställelse har sin 
uppkomst i att veta att man bidrar till att andra känner lycka.  
 

But above and beyond their special content, all these associations are accompanied by a feeling 
for, by a satisfaction in, the very fact that one is associated with others and that the solitariness 
of the individual is resolved into togetherness, a union with others. (Simmel 1971:128) 

 
Simmel (1971) lyfter vikten som konversationen har för sällskaplighet. Naturligtvis är 
konversation alltid en viktig del av alla former av interaktioner, men det är endast här som 
konversationen i sig är själva målet. I formen utbyte används konversationen för att uppnå 
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målet, vilket är att komma överens och i konflikt konverserar personer för att redogöra sina 
skiljaktigheter. Då det inom sällskaplighet inte finns något bakomliggande mål med 
interaktionsformen, förutom att socialisera med andra, är det samtalet i sig som är målet. 
Samtalen behöver inte vara av något seriöst innehåll, samtalsämnet är lättsamt och kan ändras 
snabbt.  
 
Planering som uppmanar till sällskaplighet är den planering som möjliggör för spontana, 
villkorslösa möten mellan människor i staden. Platser skapas - inte för handel, arbete eller 
liknande - utan helt enkelt för att umgås. Exempel på detta i staden är bland annat torg och 
parker. Här ges det möjlighet för att mötas och umgås utan ett bakomliggande mål. Dessutom 
finns det möjlighet för sällskaplighet på städernas gator och gatumönstret kan på olika sätt 
uppmuntra till interaktionsformen. Can och Heath (2015) har analyserat gator i Izmir, Turkiet 
och menar att ett gatumönster som innehåller många korsningar, underlättar för möjligheten 
för spontant möte. Stadsplanering är således ett användbart verktyg för skapandet av 
sällskaplighet som form av social interaktion. 
 
Diskussion: Former av social interaktion 

Vad det generellt går att utläsa av Simmels former av interaktion, är att han betonar vikten av 
att människor ska känna tillhörighet med andra människor. Vi existerar med, och för, 
varandra och det är på detta som samhället baseras på. Tillhörighet kan uppnås genom att 
någon behöver någonting som en annan har (utbyte), någon står tillsammans i opposition till 
en företeelse (konflikt och dominans) eller helt enkelt för den naturliga impulsen att någon 
vill umgås med någon annan (sällskaplighet).  
 
Av de fyra formerna av interaktion finns det även betydande skillnader. För utbyte och 
sällskaplighet tycks den största delen av Simmels (1971) diskussion handla om ett småskaligt 
möte mellan ett fåtal parter, medan interaktionens skala varierar mer i diskussionerna om 
konflikt och dominans. Här behandlas allt från mindre gruppnivå till en större nivå, 
exempelvis, ett helt lands underordnande till en härskare. I enlighet med arbetet kommer 
enbart de mindre mötena som Simmel beskriver att vara av betydelse.  
 

3.3 Sociala typer 
Detta avsnitt diskuterar Simmels olika sociala typer. Definitionen av sociala typer baseras inte 
här utifrån ekonomisk eller social status, utan sociala typer används för att kategorisera 
människor utifrån beteenden, vad som kännetecknar vissa personer och skillnader i hur 
personer agerar. 
 
Främlingen 

En av de sociala typerna som Simmel (1971) diskuterar är främlingen (eng: the stranger), en 
person som den interagerande inte har en direkt relation till. Då man inte har en social 
koppling till en främling, har man heller få saker gemensamt som man känner till. Det man 
har gemensamt med en främling är de mest basala mänskliga attribut och mötet med en 
främling blir således ett högst opersonligt sådant.  
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Det intressanta med en främling som Simmel (1971) beskriver, är faktorerna närhet och 
avlägsenhet och relationen mellan dessa. En främlingen är nämligen både nära och avlägsen, 
både innanför och utanför en persons sociala krets. Närheten kommer ifrån att vi har i likhet 
med främlingar aspekter såsom nationalitet, bostadsområde eller helt enkelt på grund av att vi 
är båda människor. Däremot kommer avlägsenheten ifrån att vi, utöver det som förenar en 
mängd personer till ett samhälle, inte har några personliga likheter. 

The stranger is close to us insofar as we feel between him and ourselves similarities of 
nationality or social position, of occupation or of general human nature. He is far from us 
insofar as these similarities extend beyond him and us, and connect us only because they 
connect a great many people. (Simmel 1971:147) 

 
Den unika positionen i att vara både nära och avlägsen, resulterar i att främlingen kan inskaffa 
sig en objektiv ståndpunkt (Simmel 1971). Om det är en främling till en stad, skapar 
främlingen sig en objektiv uppfattning av den staden och om det är en främling till ett land, 
skapar främlingen en objektiv uppfattning av landet. Ifall en person däremot härstammar från 
en stad eller ett land, blir dennes uppfattning påverkad av personens relation till staden eller 
landet. På samma sätt, kan främlingen även bemöta en annan person med en objektiv attityd. 
Den objektiva attityden ger främlingen således friheten att behandla en okänd medmänniska 
på ett fördomsfritt sätt.  
 
Beträffandet av främlingar har definitivt förändrats från den tid Simmel skrev om den sociala 
typen, till hur situationen ser ut idag. I början av 1900-talets Europa såg 
befolkningssituationen annorlunda ut, då samhället var mer homogent och inte lika 
mångkulturellt. Senare tid har sett flera olika migrationsvågor som har resulterat i att 
medborgare i dagens samhälle härstammar från en mängd etniska bakgrunder. När Simmel 
skrev om främlingen, i Tyskland under början av 1900-talet, fanns inte denna bredd av 
bakgrunder i lika stor utsträckning, och således var det ovanligare att påträffa en person av 
annan etnisk bakgrund. Intrycket av en sådan typ av främling blev därav större. Det har, i 
dagens mångkulturella samhälle, blivit vanligare att bemöta personer av annan etnisk 
bakgrund och denna typ av främling anses därför inte vara av samma betydelse än den tid 
Simmel behandlade ämnet. För denna uppsats får främlingen en bredare tolkning: en främling 
är en främling till en person, om personen inte har en personlig relation till främlingen. 
Främlingen anses således vara en personlig sådan och inte en kulturell främling. 
 
Snåljåpen och slösaren 

Simmel (1971) tar upp två sociala typer som båda behandlar pengar och ägandeskap, 
snåljåpen (eng: the miser) och slösaren (eng: the spendthrift). De två typerna verkar först vara 
väldigt olika, men Simmel menar att de har många saker gemensamt.  
 
Simmel (1971) definierar en snåljåp som en person som finner tillfredställelse i innehavandet 
av pengar. När snåljåpen innehar pengar, ger det personen en makt som snåljåpen anser vara 
högre värd än att spendera pengarna på ett objekt. Denna makt visar sig i en frihet att 
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potentiellt kunna spendera pengarna, trots att personen inte gör det. Snåljåpen har således ett 
paradoxalt tankesätt, i och med att de gillar potentialiteten av att kunna spendera pengar, 
samtidigt som ingen spendering sker. Till skillnad från snåljåpen, värderar slösaren objekt 
högre än pengar och finner tillfredställelse i innehavandet av objekt. Det är en självklarhet att 
människor värderar vissa objekt högre än pengar, såsom exempelvis mat och kläder. Vad 
som, enligt Simmel (1971), kännetecknar en slösare, är däremot att personen värderar objekt 
som inte är nödvändig för denne och därmed spenderar sina pengar meningslöst.  
 
De båda typerna har likheter i att de finner tillfredställelse i ägandeskap, skillnaden ligger i 
vad typerna värderar att äga. Simmel (1971) berättar att denna tillfredställelse kommer i två 
olika steg. Det första steget handlar om att erhålla pengar och det andra steget handlar sedan 
om att spendera pengar på ett åtråvärt objekt. Det går här att utmärka att snåljåpen nöjer sig 
med första steget, medan slösaren tar ett steg längre. I denna processen går det att även att 
utläsa att slösaren faktiskt värdesätter pengar nästan lika mycket som snåljåpen, däremot visas 
pengarnas värde för slösaren i form av de objekt som denne inhandlar.  
 
Dessa två social typer går att koppla till diskussion kring det kapitalistiska samhället i mycket 
stor utsträckning - mer så än vad uppsatsens begränsade omfattning tillåter. Här förs dock en 
kort diskussion kring detta. Om den marxistiska ekonomiteorin följs, har dagens samhälle en 
stark kapitalistisk inriktning. Short (2014), som diskuterar ämnet i sitt verk Urban Theory, 
menar att företag vinner ekonomiskt på billig arbetskraft och staden utformas till stor del med 
inriktning på konsumtion. Mycket av dagens fritidssysslor i staden kretsar kring shopping och 
stadens invånare exponeras hela tiden för reklam, vilket uppmanar samhället att fortsätta köpa 
produkter (Short 2014). Det kapitalistiska samhället drivs av konsumtionens överskott. Av de 
två sociala typerna blir det således tydligt att identifiera att slösaren är den typ som samhället 
helst eftersträvar. Då stadsplanering kan beskrivas som ett av de verktyg som konstruerar och 
reproducerar samhället och dess ideal, vore det ett rimligt antagande att även planering 
uppmanar till slösaren, snarare än snåljåpen.  
 
Den äventyrlige 

För att kunna beskriva den äventyrlige (eng: the adventurer), måste vi först definiera vad som 
menas med ett äventyr. Ett äventyr, enligt Simmel (1971), är en upplevelse som inträffar 
utöver livets vanliga jargong. Ett äventyr är en händelse som avviker ifrån vardagen. Simmel 
liknar äventyret med en dröm, då, likt en dröm, tar ett äventyr plats utanför livets 
meningsfulla kontext och blir därefter bara ihågkommen som ett mer eller mindre vagt minne 
efteråt. Ju mer "äventyrligt" äventyret är, desto mer "drömlikt" blir händelsen ihågkommen. 
Dessutom avgränsas ett äventyr med en början och ett slut och är alltså inget länge 
fortlöpande. Äventyrets anomali från vardagslivets händelser gör även att dessa oftast anses 
vara osäkra, eller oförutsägbara. Med ett äventyr finns det från början inte någon klar bild av 
vad som ska hända eller hur äventyret slutar. 
 
Den äventyrlige, i Simmels (1971) beskrivning, är den person som självmant letar upp, och 
upplever, sådana äventyr. En vanlig reaktion till oförutsägbara och okända händelser är att vi 
begränsar vårt beteende, flyr från situationen eller fortsätter med försiktighet, men detta 
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kännetecknar inte den äventyrlige. Istället approcherar den äventyrlige en okänd situation med 
säkerhet. Trots att ett äventyrs utspelande är lika dolt som för alla, fortsätter den äventyrlige 
som om utspelandet inte vore dolt. Den äventyrlige behandlar en oförutsägbar situation som 
om den vore förutsägbar. Således är även den äventyrlige en person som lever i nuet och 
dennes val styrs varken av det förflutna eller det kommande. 
 

In the adventure, we proceed in the directly opposite fashion: it is just on the hovering chance, 
on fate, on the more-or-less that we risk all, burn our bridges, and step into the mist, as if the 
road will lead us on, no matter what. This is the typical fatalism of the adventurer. The 
obscurities of fate are certainly no more transparent to him than to others; but he proceeds as if 
they were. (Simmel 1971:194) 

 
Vad är då ett äventyr, i en konkret mening? Om vardagslivets jargong i staden kan beskrivas 
av handlingar såsom transporten mellan bostad och arbetsplats, inhandlingen av dagligvaror 
och kafferaster på favoritfiket, vore ett äventyr motsatsen till detta. En tillfällig tillställning på 
torget, som till exempel en internationell matmarknad, kan betraktas som ett sådant äventyr. 
Kanske väljer en äventyrlig person ett nytt, intressant gångstråk till arbetet, trots att det är en 
omväg. Ett äventyr behöver alltså inte vara någonting dramatiskt, utan tolkas för detta arbete 
enbart som en tidigare främmande upplevelse. Städer och stadsplanering kan mer eller mindre 
uppmana till dessa typer av äventyr, genom att exempelvis planera för en variation av 
gångstråk och kommuner kan husera olika evenemang.  
 
Diskussion: Sociala typer 

Vad Simmel har visat med de olika sociala typerna, är att det finns personer i samhället som 
agerar och behandlas på olika sätt. En del personer är mer benägna att spendera sina pengar än 
andra, vissa letar efter äventyr och en främling blir inte behandlad på samma sätt som en kär 
vän. Viktigt att notera är även att de olika sociala typerna inte utesluter varandra, utan att 
personer ofta tar formen av flera typer. En person kan vara både äventyrlig och snåljåp och 
olika personer kan vara olika grader av slösande. Det är utifrån dessa typer som analys av 
empiri ska ske, för att försöka klargöra vilka sociala typer som den fysiska planeringen 
uppmanar till och om det går att identifiera hur den fysiska planeringen ser på samhällets 
invånare.  
 
Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa sociala typer är endast de som Simmel 
(1971) presenterar. Samhällets invånare kan kategoriserar på mängder av olika sätt, beroende 
på teori och valda parametrar. Således är det självklart viktigt att vara kritiskt till studiens 
representerbarhet. 
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Kap 4. Forskningsöversikt 
 
Detta kapitel lyfter fram uppsatsens viktigaste punkter och sätter det inom relevant 
forskningsområde. I kapitlet beskrivs tre stadsbyggnadsideal och deras relation till social 
interaktion. Sedan presenteras forskningsöversikt över social interaktion i fysisk planering 
och Simmel i fysisk planering. Syftet med detta kapitel är att förankra uppsatsens innehåll 
inom relevant forskning.  
 
4.1 Stadsbyggnadsideal 
Detta avsnitt behandlar olika ideal som funnits i stadsbyggnad under de senaste 150 åren. Tre 
olika ideal har valts, med orsak att de alla har upphov som motreaktion mot tidigare ideal. De 
tre idealen är 1800-talsstaden, trädgårdsstaden och modernismen.  
 
1800-talsstaden 

Rådberg (1988) beskriver att liberala ekonomiska reformer på landsbygden i England, 
Tyskland och Frankrike medförde att jordbruket effektiviserades och mindre arbetskraft 
behövdes på landsbygden. Samtidigt såg den teknologiska utvecklingen till att fler 
arbetstillfällen skapades i städerna. Stadsbelägna industrier ledde till en massinflyttning till 
städerna under en, som Råberg (1988) beskriver, häpnadsväckande kort tid. På endast 30 till 
40 år, fördubblades invånarantalet i städer som Paris och Berlin. Följden av den massiva 
invandringen till städerna var att levnadsförhållandena för stadsbor var urusla. 
Byggnadstakten följde inte i lika snabba takt som inflyttningen och staden var således inte 
tillräckligt stor för dess invånarantal. Bland de problem som följde med överbefolkningen var 
osunda boendeförhållanden, trängsel, trafikstockningar och återkommande 
sjukdomsepidemier, såsom kolera (Rådberg 1988).  
 
Stadsplaneringen skulle fungera som verktyg till att lösa de problem som städerna hade. I 
England lagstiftades Public Health Act 1848, som behandlade dragningen av avlopps- och 
vattenledningar, parkplanteringar, gatubeläggningar och renhållning i städerna. År 1853 
påbörjade Haussmann de stora regleringsarbetena i Paris och år 1855 inleddes 
utvidgningsplanen - Hobrechtplanen - i Berlin (Rådberg 1988). Av de åtgärder som 
införlivades på 1800-talet, följdes ett stadsbyggnadsideal med. Det skulle skapas bredare gator 
och finnas offentliga planteringar och parker för att förbättra luftkvaliteten. Byggnadshöjden 
bestämdes oftast i relation till gatubredden och med nya, bredare gator, skapades högre 
byggnader. I städerna skedde det alltså en förtätning av byggnader, samtidigt som gator och 
offentliga rum förstorades (Rådberg 1988). Stadsplaneringen på 1800-talet kunde dock inte 
lösa trångboddheten och städerna var fortfarande överbefolkade.  
 
För de olika reformerna på 1800-talet var troligen inte social interaktion ett fokusområde. 
Stadens utformning hade inte sin grund i hur människor skulle mötas, utan det var hygieniska 
problemlösningar som såg till att staden tilltog sin form.  
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Trädgårdsstaden 

Trädgårdsstaden har sin uppkomst efter Ebenezer Howard och hans publicering To-Morrow: 
a Peaceful Path to Real Reform, från 1898, eller som boken kom att heta fyra år senare: 
Garden Cities of To-Morrow. Howard fick idén till att skapa trädgårdsstaden (eng: garden 
city), då han identifierade de stora städernas problem, samtidigt som arbetslösheten ökade på 
landsbygden (Short 2014). För att motverka städernas och landsbygdens problem, ville 
Howard skapa en hybrid av de två. Howard använde magneter som metafor för de aspekter 
som lockar människor till antingen städer eller landsbygd, vilket Clark (2003) beskriver: 
 

For the countryside, the beauty of nature, fresh air, sunshine, and the fruits of the earth were the 
magnets pulling people to the land. Cities attracted people to them due to the opportunities for 
employment, hopes of advancement, social enrichment, higher wages, and cultural activities. 
Thus, Howard proposed a third magnet - garden cities - that combined the "energetic and active 
town life, with all the beauty and delight of the country" without the negatives of either town or 
country. (Clark 2003:91) 

 
En av de andra som bland annat kritiserade Haussmanns omvandling av Paris, med de breda, 
raka gatorna och enorma stjärnplatserna, de rätvinkliga och regelbundna kvarteren, var den 
österrikiske arkitekten Camillo Sitte. Istället för den rådande stadsbyggnadsnormen, önskade 
Sitte en omväxlande och levande stadsbild, med slutna platser och krökta gaturum (Rådberg 
1988). Dessutom skulle gator och hus placeras utefter terrängen. 
 
Howards idéer om trädgårdsstaden, tillsammans med den estetik som Sitte förespråkade, 
ligger till grund för den svenska trädgårdsstadsplaneringen som var framträdande under tidigt 
1900-tal (Rådberg 1988). Till skillnad från den höga och täta stadsbyggnationen, blev idealet 
med trädgårdsstaden lågt och utbrett. Det friliggande enfamiljshuset, dubbelhuset eller 
radhuset blev ofta förekommande och byggnader byggdes främst i två våningar. Gator 
skapades i varierade storlekar, där bredden anpassades efter uppskattad trafikmängd (Rådberg 
1988). Trädgårdsstadens ideal präglas således av låga bostadsområden, anpassade efter 
terrängen och med grönskande gårdar (Albertsson, Emmelin & von Platen 2016).  
 
Det intressanta med trädgårdsstaden, i relation till tidigare 1800-talsstad, är synsättet på 
människan. 1800-talsstaden riktade sig på människan i form av att människan skulle vara frisk 
och leva hygieniskt. Vad trädgårdsstaden nu inriktade sig för var människans sociala levnad. 
Städerna fick en mänskligare skala och den levande stadsbilden som Sitte förespråkade, 
baseras på människans sociala trivsel. Synen på människan hade således ändrats och 
människan stod i centrum i trädgårdsstaden. I de symboliska planerna som Howard skapade, 
skulle hans trädgårdsstad ta en cirkulär form med olika funktioner i "ringar". Dessa ringar 
kretsade en park och denna park skulle vara central i alla trädgårdsstäder. Fokus var alltså på 
att människor skulle träffas och umgås villkorslöst i parken, vilket kan liknas med den sociala 
interaktionsformen sällskaplighet. Trädgårdsstadens innersta del - mötesplatsen som alla gator 
leder till - är en plats vars enda funktion för dess invånare berör trivsel och ro. Det 
huvudsakliga idealet i trädgårdsstaden gällande form av social interaktion, anses vara 
sällskaplighet. 
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Modernismen 

Trädgårdsstadens låga bostadsbyggande blev i sin tur kritiserad av den nya modernistiska 
rörelsen. Den modernistiska rörelsen drevs av arkitekter som Mies van der Rohe, Le 
Corbusier och Walter Gropius. Istället för trädgårdsstaden, önskade dem en helt ny typ av 
bebyggelse, som skulle bestå av höga skiv- eller lamellhus, glest utplacerade i staden efter 
solvinkeln. Stadens olika funktioner - bostäder, verksamheter, arbete, trafik - skulle vara 
uppdelade i olika områden (Albertsson et al. 2016). Modernismens stadsbyggnadsideal kom 
således att kallas "hus i park". Rådberg (1988) menar att kärnan för den modernistiska 
rörelsen var att effektivisera och ekonomisera stadsstrukturen. 
 
Rådberg (1988) poängterar att funktionssepareringen som kännetecknar modernismen, inte 
var någonting nytt. Uppdelningen av bostadsområden, affärscentrum, industriområden och 
liknande hade börjat redan under trädgårdsstadsplaneringen, men idén blev alltmer 
framträdande under det modernistiska idealet.  
 
Med 1931 års byggnadsstadga cementerades de modernistiska idéerna inom stadsbyggnad. De 
fasta mått som tidigare hade bestämt byggnadshöjder och avstånd kom att ersättas av mått 
skapade av Gropius efter hans solstudier. Dessutom föreskrevs även funktionsdifferentiering i 
stadgan (Albertsson et al. 2016). Idealet satte således avsevärda avtryck i lagen. Bland den 
modernistiska rörelsens mest radikala idéer fanns viljan att helt ersätta städernas inre delar 
med modernismens nya stadsbyggnadsideal. Denna vilja kom aldrig helt igenom, men nya 
stadsdelar som tillkom i städernas periferier under denna tid kom däremot att präglas av 
modernismen.  
 
Särskilt intressant för social interaktion, är hur det påverkas av funktionsuppdelningen. Med 
uppdelade funktioner i staden, blir även de möten som uppstår i staden uppdelade. Istället för 
en blandning av olika former av social interaktion som uppstår i, till exempel en innerstad, 
kategoriseras social interaktion. Som exempel, är utbyte den dominerande formen i det 
kommersiella området och troligen är bostadsområdet en plats som inte ska inrymma några 
främlingar. Det villkorslösa mötet för sällskaplighet återses troligen inte i arbetsplatsen och 
snåljåpen har inget att göra i stadens affärscentrum. Det modernistiska stadsbyggnadsidealet 
anses ha viss kontroll över social interaktion. 
 

4.2 Social interaktion i fysisk planering 
Social interaktion är ett centralt ämne att studera inom fysisk planering. Det finns etablerade 
internationella namn som behandlar social interaktion, som Jane Jacobs, i hennes verk The 
Death and Life of Great American Cities, och Jan Gehl, författare av Life Between Buildings. 
I Sverige finns även exempel, såsom Moa Tunström i hennes avhandling På spaning efter den 
goda staden. I avhandlingen visar Tunström hur staden konstrueras i 
stadsbyggnadsdiskussionen och en viktig del av diskussionen behandlar livet i staden. 
Förutom dessa tre exempel, presenteras en vetenskaplig artikel, där social interaktion i den 
turkiska staden Izmir har analyserats.  
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Jane Jacobs (1961) var kritisk mot hur planeringen såg ut i 1950- och 60-talets New York och 
riktade stark kritik mot planeringens ideal och praxis. Som attack mot den dåvarande 
modernistiska planeringen gav Jacobs ut The Death and Life of Great American Cities, där 
hon förespråkade att den traditionella staden, med täta, funktionsblandade kvarter stimulerar 
stadslivet. Boken visar på betydelsen som exempelvis stadsgatan, kvarteret och 
bebyggelsetäthet har för det riktiga livet, någonting som hon ansåg att den modernistiska 
planeringen inte tog hänsyn till. Särskilt intressant för denna uppsatsen är kapitel tre, som 
behandlar hur viktig gatan är för människor att skapa kontakt med varandra: 

They [sidewalks] bring together people who do not know each other in an intimate, private 
social fashion and in most cases do not care to know each other in that fashion. (Jacobs 
1961:55) 

Jacobs (1961) banbrytande kritik mot modernismen ekar än idag och kan utmärkas som en 
betydelsefull grundsten i dagens stadsbyggnadsideal. 
 
Gehl är författare till boken Life Between Buildings. Boken skrevs först på 70-talet som kritik 
mot den funktionalistiska planeringen och har sedan dess undergått flera versioner. Life 
Between Buildings handlar precis vad titeln betyder: livet på stadens offentliga rum och Gehls 
(2011) syfte med boken är att, genom planering, ta god hand om människorna och det liv de 
lever mellan byggnaderna. Gehl (2011) lyfter bland annat människornas behov av kontakt, 
likt det Simmel skriver om sällskaplighet. Städerna ska utformas så att människorna ska 
kunna träffas i ett avslappnande och villkorslöst sätt. En av aspekterna för människors 
välmående i staden, är enligt Gehl möjligheten att kunna träffa och interagera med andra 
människor. 
 
Avhandlingen På spaning efter den goda staden är skriven av Moa Tunström (2009), som 
utreder hur staden används och konstrueras i stadsbyggnadsdiskursen av betydelsefulla 
aktörer, såsom Boverket. Med avhandlingen redovisas hur en god stad är tänkt att se ut. 
Tunströms (2009) slutsats är att det är den traditionella staden - staden innan modernismen - 
som lyfts fram som dagens stadsbyggnadsideal. Denna stad innehåller gator, torg och kvarter, 
istället för bostadsområden och motorvägar och med en sådan fysisk struktur följer integration 
och mångfald. En del av hur staden konstrueras, gäller de möten som uppstår däri. Tunström 
(2009) lyfter att i diskursen uttrycks det att med den traditionella staden, skapas fler möten 
och det finns goda fysiska mötesplatser. En aspekt som Tunström lyfter här är att mötet 
används på ett okritiskt sätt, alltså att ett möte i staden aldrig är konfliktfyllt eller ojämnlikt.  
 
Can och Heath (2015) har studerat vikten som stadens utformning har för social interaktion. 
De har studerat hur det offentliga rummet för tre olika stadsdelar i Izmir, Turkiet, ser ut och 
dess påverkan på hur människor träffas. Can och Heath (2015) lyfter att det är det offentliga 
rummet som ger människor möjlighet att socialisera och rummen kan uppmana till 
interaktion. Formen på det offentliga rummet är särskilt viktigt: om platsen är för stor, brukar 
det uppstå färre möten, men om platsen är för liten, blir det trångt och svårt att använda. I 
studien, utmärker sig området Kültür för sitt lättframkomliga gatumönster, där fler gator 
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korsas och således förenklar för möjlighet till spontana möten. Can och Heath (2015) stärker 
även tesen att områden i staden med en blandning av funktioner leder till fler antal 
interaktioner.  
 
De utvalda författarna är bara ett fåtal exempel på hur social interaktion behandlas inom 
fysisk planering. Det är ett ofta studerat ämne och kan behandlas på olika sätt. Vanligast inom 
fysisk planering är att se hur stadens utformning och fysiska strukturer formar social 
interaktion, som i fallen med Jacobs, Gehl och Can och Heath. Tunström visar även att 
stadens liv, däribland social interaktion, kan behandlas på diskursnivå. Det bör nämnas att 
böckerna av Jacobs och Gehl inte är vetenskapliga verk, till skillnad från Tunström och Can 
och Heath. 
 

4.3 Simmel i fysisk planering 
Simmels position i den vetenskapliga sfären är en aning kontroversiell sådan. Bara på senare 
tid har han betraktats som en viktig figur inom sociologin, då kort efter Simmels död, 1918, 
glömdes han bort. Både under sin akademiska karriär och decennierna efter hans död riktades 
stark kritik till Simmels metod inom vetenskapen. Sättet som Simmel forskade ansågs 
ovetenskapligt och texterna han producerade skulle således inte betraktas som vetenskapliga. 
D'Andrea (2009) har publicerat en artikel som handlar om detta, som denna uppsatsen tar del 
av. Artikeln ger en överskådlig bild i användningen av Simmels teorier för forskning. I sin 
artikel skriver D'Andrea (20099 att kritiken handlar om att Simmel inte höll sig till den 
vetenskapliga normen i sina metoder, alltså att ingen rationell datainsamling låg till bakgrund 
för Simmels slutsatser. Detta betydde att slutsatserna baserades på subjektivitet, istället för 
objektivitet och därför ansågs inte Simmels verk vara vetenskapliga. Som Durkheim uttrycker 
det, Simmels sätt att resonera är enbart "bastardiska spekulationer" (D'Andrea 2009). 
D'Andrea (2009) lyfter även att Simmels behandling av en såpass stor mängd av varierande 
ämnen ansågs negativt av dåtidens akademiker. Med Simmels eklektiska samling av ämnen, 
blir ingen av ämnena grundligt utforskade. Som D'Andrea nämner, är kritiken:  

His essays are too short, deal with incongruous subjects by means of concepts and definitions 
taken from different disciplines. (D'Andrea 2009:230) 

 
Trots den omfattande kritiken, skapades en Simmelrenässans (D'Andrea 2009) på 70-talet. Ett 
nytt intresse för sociologen uppstod och flera av hans verk översattes till engelska, vilket 
kunde nå ut till en större publik. Istället för att betrakta subjektiviteten i Simmels forskning 
som negativt, används hans texter för att på ett enkelt sett skildra en individs upplevelse och 
berättelse av samhället på ett sätt som inte är möjlig av den rationella vetenskapen. Dessutom 
började Simmel utforskas utanför den akademiska kretsen, då hans vackra, deskriptiva 
skrivsätt även lämpade sig för nöjesbruk. D'Andrea förklarar hur kritiken av Simmel har vänts 
på senare tid och blivit mer accepterad: 

[...] Simmel's heterodoxy, his essayistic fragmentariness and intellectual wanderlust, his 
interdisciplinary, all acquire precise heuristic contours and are revealed as strategies devised on 
the basis of a clear vision of the intellectual role. Moreover, these are the main reasons for 
Simmel's contemporary success not only among social scientists but also among common 
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readers, who enjoy his brilliant and challenging style and his peculiar accord with the Zeitgeist. 
(D'Andrea 2009:229) 

 
D'Andrea (2009) menade att 70-talets Simmelrenässans emellertid gjorde att texterna 
användes utan källkritik till de subjektivbaserade slutsatserna. Detta är någonting som alltid 
måste finnas när Simmel används som teoretisk utgångspunkt i vetenskapliga uppsatser. 
Uppsatsen trovärdighet kan komma att straffas, då uppsatsen tar en såpass stor utgångspunkt i 
Simmels teorier, vilket jag, som uppsatsens författare, är medveten om.  
 
Idag används Simmel flitigt inom både sociologi och filosofi, samt även inom urbanteori. 
Särskilt välanvända inom fysisk planering är verken The Metropolis and Mental Life och The 
Stranger, där den sistnämnda används i denna uppsats. En forskare i fysisk planering som tar 
del av Simmel är Borer (2003) i hans vetenskapliga artikel om sinnesupplevelser i staden. 
Syftet med texten är att se hur människans olika sinnen kan användas som lens för att studera 
upplevelser i staden. Motiveringen till att Borer använder Simmel är att han ger den klaraste 
och enklaste förklaringen av människors sensoriska upplevelse av stadens liv och kultur 
(Borer 2003). Att använda Simmel som teoretiskt utgångspunkt vid analys av stadslivet är 
använt och förankrat inom fysiska planering och anses alltså vara rimlig för denna uppsats. 
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Kap 5. Social interaktion i praktiken 
 
Följande kapitel behandlar uppsatsens empiri och består av tre avsnitt. I den första delen förs 
en kort diskussion om det kontemporära stadsbyggnadsidealet, samt hur social interaktion 
behandlas däri. Sedan introduceras det valda fallet att studera - Älvstaden. Här ges en 
överblick över den empiri som ska komma att användas i analysen. I kapitlets tredje del finns 
uppsatsens genomförda diskursanalys. Syftet med kapitlets upplägg, är att först ge en 
övergripande förklaring över dagens fysiska planering, för att sedan gå in på djupet med 
fallstudie och diskursanalys.  
 

5.1 Social interaktion i kontemporär fysisk planering 
Tunström 

Tunströms tidigare nämnda avhandling, På spaning efter den goda staden, utforskar det 
rådande stadsbyggnadsidealet. Avhandlingen skrevs 2009 och baseras på material och empiri 
mellan perioden 1998 till 2003. Empirin består av publikationer från Boverket, 
Stadsmiljörådet och tidskriften Plan, vilka alla bidrar till att forma och reproducera stadsideal. 
Materialet som Tunström tar del av anses vara kontemporär och ger en bra bild över det 
rådande stadsbyggnadsidealet.  
 
Tunström (2009) belyser att staden konstrueras i diskursen på två sätt; både genom fysiska 
strukturer, såsom gator, torg och park; och genom det sociala livet, med vilket det menas 
exempelvis blandning av händelser och mångfald. Tunström redovisar därefter vad som anses 
vara det goda, alltså idealet, när det gäller staden som fysisk struktur. Idealet som Tunström 
(2009) identifierar är stadsmässighet, vilket inkluderar termer såsom den täta staden eller 
blandstaden. Med en tät och blandad stad följer sedan kortare transportbehov, närhet och ökad 
jämställdhet och tillväxt. Tunström (2009) redovisar i ett diagram vad som karaktäriserar den 
goda staden och således även vad som är motbilderna mot stadsidealet. Den goda staden är 
tät, istället för gles; den är blandad, istället för funktionsseparerad; den är traditionell, istället 
för modernistisk; och den består av gator och torg, istället för vägar och grönområden. 
Tunströms (2009) konklusion är att den goda staden idag är en traditionell, tät och blandad 
stad, likt den beskrivning som tidigare gavs av 1800-talsstaden i forskningsöversikten. 
Motpolen till dagens stadsbyggnadsideal anses dessutom vara modernismens 
stadsbyggnadsideal. 
 
Tre samtida exempel 

För att ytterligare definiera det rådande stadsbyggnadsidealet, presenteras här två omfattande 
stadsbyggnadsprojekt och en översiktsplan i samtiden. Projekten är Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm och Vallastaden i Linköping och översiktsplanen är Borås stads.  
 
Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt och den nya 
stadsdelen ska utvecklas med 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen 
av Norra Djurgårdsstaden sammanställdes i Stockholms stads dokument Norra 
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Djurgårdsstaden, Vision 2030 (2009). Visionen som Stockholms stad (2009) har med Norra 
Djurgårdsstaden är att området ska bli:  

... en internationell förebild för hållbara och kvalitativa stadsmiljöer. Här kommer den växande 
storstaden att förenas med de värden som gör Stockholm unikt: närheten till vatten och natur. 
Genom innovativ miljöteknik och kreativa lösningar kommer Norra Djurgårdsstaden att bli ett 
skyltfönster för hållbart stadsbyggande. (Stockholms stad 2009:6)  

Den övergripande visionen för den nya stadsdelen har emellertid liten fokus på den tänkta 
miljöns stadsstruktur, men ett stadsbyggnadsideal går att utläsa. Stockholms stad (2009) 
nämner bland annat att den urbana miljön ska präglas av arkitektonisk och livsstilsmässig 
mångfald, samt att det ska erbjudas en blandning av boende, företagande, naturupplevelser 
och kulturella attraktioner. De illustrativa planerna som återfinns i visionsdokumentet 
redovisar en tät kvartersindelning, likt Stockholms innerstad. Stadsbyggnadsidealet i Norra 
Djurgårdsstaden karaktäriseras således av en tät och blandad stadstyp.  
 
Linköpings kommun arrangerade en arkitekttävling och publicerade 2012 ett tävlingsprogram 
för Vallastaden. I dokumentet redovisar Linköping sina visioner för Vallastaden, vilket de 
tävlande måste beakta i sina förslag. Kommunens önskemål är att området Västra Valla ska 
utvecklas från att ha vara ett universitetsområde till att bli en ny blandad och levande stadsdel 
i Linköping (Linköpings kommun 2012). Den tänkta bebyggelsen ska blanda flerbostadshus, 
täta småhus, kontorshus och liknande på en småskalig nivå. Det vinnande förslaget, Tegar 
(2012), är ritad av arkitektkontoret Oki doki och uppfyller kommunens önskemål. Kvarteren 
tar formen av vångar och fastighetsindelningen inom vångarna efterliknar tegar, för att 
återspegla platsens jordbrukshistoria. Tegindelningen leder till små, varierande fastigheter, 
vilket, tillsammans med kommersiella lokaler i bottenvåningar, leder till en blandad 
bebyggelsekaraktär. 
 
I nuläget är det dags för Borås stad att upprätta en ny översiktsplan och vid tiden för 
uppsatsens skrivande, ställdes planen ut som förslag under samrådsskedet. Översiktplanen är 
logiskt strukturerad, med ett par övergripande prioriterade inriktningar som Borås stad 
(2017) menar ska leda utvecklingen av kommunen. De prioriterade inriktningarna baseras på 
en strävan efter en hållbar utveckling, samt lokala, regionala och statliga uppsatta mål och 
visioner. För att uppnå de prioriterade inriktningarna, formulerar sedan Borås stad (2017) ett 
antal strategier, vilka ska vägleda arbetet. Det stadsbyggnadsideal som Borås stad 
förespråkar, genomsyrar både de prioriterade inriktningarna och strategierna i 
översiktsplanen. Borås stad (2017) menar att staden ska utvecklas med en tät, blandad och 
sammanhållen bebyggelse. Det motiveras med att vara en resurseffektiv markanvändning och 
det anses således vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Strategier såsom Styrkan 
kommer inifrån, Koncentrerat och sammanhållet och Tätt och mixat förespråkar samma ideal. 
Borås stad ska utvecklas genom förtätning av tät och blandad bebyggelse.  
 
Mötets roll i stadsbyggnadsidealet 

Vad de tre exemplen av kontemporär stadsbyggnad visar på, är att det svenska 
stadsbyggnadsidealet idag karaktäriseras av en tät och funktionsblandad stad. Detta stämmer 
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dessutom överens med Tunströms (2009) analys av den goda staden. En annan liknelse som 
identifierats, är en inriktning på mötet - staden ska främja och uppmuntra till att människor 
möts. Linköpings kommun uttrycker i Vallastaden att: 

Strukturen ska ge möjlighet för unga, gamla, de som bor och verkar och de som besöker 
området att mötas. Vallastaden ska ge plats för att det oväntade uppstår i mötet mellan forskare, 
studenter, boende, skolungdom, besökare, näringsliv och kulturliv. (Linköpings kommun 
2012:10) 

Borås stad önskar att: 

I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas genom 
fler rörelser mellan stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva mötesplatser. Att människor 
exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och livsstilar, ger inspiration till nya idéer, 
tankesätt och tolerans. Vi strävar efter en byggd miljö som inbjuder till spontana och 
gränsöverskridande möten. (Borås stad 2017:25) 

Tunström har också identifierat fokuset på möte: 

På liknande sätt ser man i den svenska diskursen en fascination för direkta möten på specifika 
utpekade platser. Det betonas att vi ska mötas "face-to-face", utbyta idéer, uppleva saker 
tillsammans och lära oss av varandra, och det är på "gator och torg" som detta ska ske. 
(Tunström 2009:119) 

Det går alltså att anta att mötet har en betydande roll i kontemporär stadsbyggnadsideal. I 
jämförelse med de tre tidigare berörda stadsbyggnadsidealen, anses det kontemporära idealet 
likna 1800-talsstaden främst gällande form och struktur. Skillnaden mellan dessa ideal är 
1800-talsstadens inriktning på hygieniska hälsa, där kontemporär stadsbyggnadsideal snarare 
fokuserar på den sociala hälsan. Detta med hänvisning med just fokuset på mötet och 
människans samspel på gatorna. I denna aspekt liknar dagens ideal mera trädgårdsstadens 
ideal. Samtidens stadsbyggnadsideal tar således formen av 1800-talsstaden i fysisk struktur, 
samtidigt som idealet liknar trädgårdsstaden när det gäller social interaktion. Modernismens 
ideal, med glest utplacerade byggnader och funktionsseparering, står inte nära dagens ideal 
och som Tunström betonar används ofta modernismen som exempel för hur staden inte ska se 
ut.  
 
Det har nu presenterats en övergripande blick över kontemporär fysisk planering och följande 
ska behandla uppsatsens fall, Älvstaden, för att ge en mer djupdykande analys över social 
interaktion i nutida fysisk planering.  
 

5.2 Älvstaden 
Älvstaden är ett stadsbyggnadsprojekt i Göteborg och det största stadsbyggnadsprojektet i 
Norden. Älvstaden är en samling mindre omvandlingsprojekt i Göteborgs centrala delar längs 
med Göta Älv. Projektet innehåller sju olika delområden: Backaplan, Centralenområdet, 
Gullbergsvass, Frihamnen, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden, vilka varierar i 
utformning men alla ingår de i centrala visioner för Älvstaden. Utvecklingsprojektet 
Älvstaden drivs främst av Göteborgs stad, tillsammans med en mängd andra aktörer som 
driver utvecklingen av Göteborg.  
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Vision Älvstaden 
De visioner och önskemål som Göteborg har i detta stadsbyggnadsprojekt, sammanställts i det 
omfattande dokumentet Vision Älvstaden, som publicerades 2012. Dokumentet är tillgängligt 
på Göteborgs stads hemsida. Syftet med Älvstaden är att det ska bidra till att utveckla 
Göteborgs styrkor, när Göteborg står inför de framtida utmaningarna: förändringar i global 
ekonomi, ökade socioekonomiska skillnader och klimatförändringar. Göteborgs stad menar 
därför att visionen Älvstaden ger helhetssyn på hur detta ska behandlas och ger ledning för 
hur Älvstaden, och därmed Göteborg, kan utvecklas hållbart (Vision Älvstaden 2012).  
 
Process 

Älvstaden initierades av kommunstyrelsen 2009 och kommunfullmäktige fattade beslut om 
projektet i mars 2010. Därefter tillsattes en ledningsgrupp och en projektgrupp, vilka skulle 
formulera vision och strategi för Älvstaden. Ledningsgruppen och projektgruppen är 
sammansatta av flera kompetensbakgrunder, såsom Stadsbyggnadskontoret, 
Kulturförvaltningen, Stadsledningskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret (Vision 
Älvstaden 2012). I arbetet har kommunstyrelsen fungerat som styrgrupp (Vision Älvstaden 
2012). Inför arbetet har material och kunskaper insamlats på flera sätt, bland annat har 
medborgares åsikter hämtats från workshops och dialoger. Arbetsgruppen har även varit i 
kontakt med både internationella och nationella experter, samt näringsliv, universitet och 
andra aktörer i Göteborg. Dessutom har Älvstaden samarbetat med projektet Göteborg 2021, 
för att klargöra att det finns en gemensam bild för hur Göteborg ska utvecklas (Vision 
Älvstaden 2012).  
 
Arbetet kulminerade i en gemensam, övergripande vision och tre strategier. Göteborgs stad 
uttrycker visionen som:  

Visionen syftar till att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg och Västsverige. Målet är att 
skapa en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv (Vision 
Älvstaden 2012:10). 

 De tre strategierna som ska tillämpas för att nå visionen är att Hela staden, Möta vattnet och 
Stärka kärnan (Vision Älvstaden 2012). 
 
Hela staden 

Den första strategin som Göteborgs stad (2012) formulerar är att Hela staden, alltså att staden 
ska byggas samman över älven. På så sätt ska staden helas både fysisk och socialt. Tanken 
med att hela staden är att alla ska få utrymme att uttrycka sig, staden ska vara öppen för 
initiativ och idéer och människor ska få chans att påverka och ta plats i staden. Strategin ska 
således motverka segregation och geografisk splittring, genom öppenhet, variation och 
delaktighet. Hur Göteborgs stad (2012) ska arbeta med att hela staden är genom de tre målen:  

 Skapa en stad för alla 
 Bygga samman staden 
 Få fler delaktiga 
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Göteborgs stad (2012) hävdar att deras stad är segregerad, vilket går att motverka. 
Önskemålet är att alla i staden ska känna sig välkomna, kunna ta plats, ha möjlighet för att 
mötas och känna tillhörighet till Göteborg. Därför formulerar Göteborgs stad (2012), inom 
strategin Hela staden, målet att skapa en stad för alla. En stor del av att skapa en stad för alla, 
är att bygga för en blandning av boendeformer och storlekar. En variation vad gäller boende 
skapar en socialt blandad befolkning, vilket leder till ett intressant stadsliv, med varierat utbud 
av service och fler möjligheter till arbete. Förutom bostäder, fokuserar Göteborgs stad (2012) 
här även på offentliga rum, då Göteborgs stad (2012) menar att de sociala och kreativa 
mötena som inträffar här är vitala för demokratin. Därför ska det skapas mötesplatser för alla 
väder, årstider och tider, för att säkerställa att Älvstaden befolkas dygnet runt. Genom att 
medborgare får ta del att utforma mötesplatser, kommer det att skapas variation av 
innehållrika, interkulturella och generationsöverskridande mötesplatser. Slutligen ska det 
skapas en variation och mångfald av bebyggelse, vilket bidrar till att skapa en stad för alla. 
 
Göteborgs stad (2012) beskriver idag hur Älvstaden är fragmenterad av barriärer som vägar, 
järnvägsspår och älven, varpå ett mål till att Hela staden är att bygga samman den. Göteborgs 
stad menar att staden ska byggas samman över ån genom stadsmässiga stråk, 
sammanhängande stadsstruktur och gator och stråk utformas som stadsrum, vilka prioriterar 
kollektivtrafik, gående och cyklister.  
 
Sista målet till att Hela staden är att få fler delaktiga i hur Älvstaden och dess olika 
delområdet ska utformas. Grunden till detta ska göras på befintlig kunskap om det 
kulturhistoriska arvet som finns i staden. Därefter ska alla ges möjlighet att påverka 
utvecklingen och tidigare dialoger och workshops används i utvecklingsarbetet (Vision 
Älvstaden 2012).  
 
Möta vattnet 

Att Möta vattnet är den andra strategin för Älvstaden. Med detta menar Göteborg stad (2012) 
att det ska skapas en grönskande stad vid vattnet, som ska fungera som en ikon för grönt 
stadsbyggande. I Älvstaden ska det uppmuntras till grön teknik, förnyelsebar 
energiförsörjning, biologisk mångfald och en hållbar livsstil. För att Möta vattnet är tre mål 
uppsatta: 

 Skapa ett levande älvrum 
 Göra det lätt att leva hållbart 
 Se klimatanpassning som en drivkraft  

 
Göteborgs stad (2012) belyser den historiska och kulturella vikten som Göta älv har för 
staden. Det är en viktig identitet som på senare tid har försvagats och således behöver 
återskapas. För att göra älven mer livlig, ska staden utveckla sjöfarten, dels att förbättra 
sjöfartsförbindelser över älven samt att minska sjöfartens miljöpåverkan. Göteborgs stad 
(2012) ska även arbeta för att skapa mötesplatser vid vattnet och gång- och cykelstråk längs 
med strandlinjen ska koppla an till vattnet.  
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Göteborg ska ge stadens medborgare möjlighet att leva hållbart, alltså ska Älvstaden 
utvecklas med fokus på god kollektivtrafik, attraktiva gång- och cykelstråk samt miljövänliga 
energi- och byggandealternativ. Älvstaden ska vara helt fossil- och avfallsfri och istället ska 
det satsas på innovativa, gröna lösningar (Vision Älvstaden 2012).  
 
Att Göteborg ska möta vattnet är även en utmaning, då staden är utsatt för höjda havsnivåer 
och extremare väderförhållanden. Klimatutmaningarna, och de nödvändiga 
klimatanpassningarna, ska vara en drivkraft för hållbar utveckling. Anpassningen ska vara en 
tillgång i stadsrummet och ska på ett kreativt sätt föra staden närmare vattnet. Här ska 
Göteborg fungera som testarena för klimatlösningar (Vision Älvstaden 2012).  
 
Stärka kärnan 

Den tredje strategin i Älvstaden, är att Stärka kärnan. Älvstaden ligger i Göteborgs centrala 
delar och Göteborgs stad (2012) betonar vikten av att ta tillvara på kärnans positiva 
egenskaper. Kärnan ska förtätas och bli mer tillgänglig för den kringliggande regionen. Att 
stärka kärnan innehåller de tre målen: 

 Frigöra drivkrafterna 
 Låta kärnan komma närmare 
 Skapa en attraktiv stadsmiljö 

 
Göteborg har idag en stark företag- och affärsmiljö och en del av att Stärka kärnan är att 
utveckla detta samt att bygga vidare på stadens ekonomiskt samlade kluster. Staden ska 
använda kulturen som drivkraft för att samla kunskap och kompetens och är en viktig del av 
områdesutveckling, tillväxt och arbete (Vision Älvstaden 2012). 
 
Inom Älvstaden ska staden förtätas. En större kärna stärker både stadens och 
arbetsmarknadsregionens konkurrenskraft. Göteborgs stad (2012) menar att en förtätning är 
hållbart, då avstånd minskas och ett effektivare kollektivtrafiksystem utvecklas. Förtätningen 
bidrar även till att Älvstadens olika delområden knyts samman, även över älven. 
 
När kärnan stärks, är även en viktig punkt för Göteborgs stad (2012) att det ska skapas en 
attraktiv stadsmiljö. En attraktiv stadsmiljö lockar både internationella och nationella 
verksamheter, investerare, turister och kompetenser och Älvstaden ska bidra till att 
marknadsföra staden för världen. Även under denna punkt, betonas viljan att bygga en tät 
stad. Med en tät stad rör sig fler människor nära varandra, vilket i sin tur leder till att fler 
människor möts.  
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Diagram som redovisar visionen, strategierna och målen i dokumentet Vision Älvstaden 
(Egen figur). 
 
Delområden 
Förutom ovanstående vision och strategier, inkluderar Älvstaden specifika visioner för de 
olika delområdena. I dokumentet Vision Älvstaden lyfter Göteborgs stad (2012) att det redan i 
programskede för de olika delområdena ska redovisas hur projekten bidrar till att visionen nås 
och att strategierna tillämpas.  
 
Backaplan 

Backaplan är Älvstadens nordligaste område och i dagsläget en handelsplats med stora 
asfalterade ytor. Målet är att Backaplan ska bebyggas till en tät, grön och levande stadsdel 
med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel. Backaplan ska bli Hisingens 
centrum (Backaplan Struktur- och färdplan 2015). Arbetet med Backaplan har resulterat i 
Backaplan Struktur- och färdplan för området, driven av Göteborgs stad tillsammans med 
fastighetsägare på platsen.  
 
Centralenområdet 

Centralenområdet i Göteborg är idag stadens viktigaste knutpunkt och centralstation för 
nationell, regional och lokal kollektivtrafik. Göteborgs stad vill utveckla området till en tät, 
blandad innerstadsmiljö och de belyser områdets vikt vid sammanknytning av staden över ån 
(Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0 2016). För Älvstaden har utvecklingsarbetet 
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för Centralenområdet sammanställts i dokumentet Centralenområdet 
Stadsutvecklingsprogram 2.0. 
 
Gullbergsvass 

Gullbergsvass präglas av storskaliga industriområden, kontor och stora areal dedikerade för 
järnvägsspår. Området omringas av stora trafikleder som fungerar som barriär till 
kringliggande stadsdelar. Med Gullbergsvass goda förutsättningar, vill Göteborgs stad 
utveckla området till en högexploaterad stadsdel med en unik identitet (Förstudie 
Gullbergsvass 2015). Tiden då denna uppsats skrev, har arbetet med Gullbergsvass inte 
sammanställts i ett tydligt program än, men det finns en förstudie över området. 
 
Frihamnen 

Frihamnen ligger i anslutning till Göta älvs norra sida och innehåller tre hamnbassänger och 
tre pirer. I övrigt är området flackt och, trots dess omfattande storlek, sparsamt bebyggt. 
Arbetet med Frihamnen har givit upphov till planprogrammet Program för Frihamnen och del 
av Ringön. I programmet visar Göteborgs stad att Frihamnen planeras bli en tät innerstad som 
innefattar ett stort utbud av boendeformer och verksamheter (Program för Frihamnen och del 
av Ringön 2014). 
 
Lindholmen 

Lindholmen är idag en viktig kunskapsnod i Göteborg och inrymmer flera 
utvecklingsintensiva teknik- och medieföretag med forskare och studenter. Göteborgs stad har 
önskemål att utveckla denna egenskap. På området ska det bli en Science Park och ge plats för 
företag, forskning och innovation. Förutom detta, ska Lindholmen kompletteras med bostäder 
och en fullständig stadsdel med liv hela dygnet. Arbetet med Lindholmen har delats upp i två 
områden, Lindholmshamnen och Karlavagnsplatsen. 
 
Ringön 

Ringön domineras idag av en mängd olika verksamheter och arbetsplatser. Det vill Göteborgs 
stad utveckla (Program för Frihamnen och del av Ringön 2014). Vid tillfället för uppsatsens 
skrivande har ännu inget program uppförts över Ringön, men en del av området inryms i 
planprogrammet för Frihamnen. 
 
Södra älvstranden 

Södra älvstranden består av två delprojekt, Masthuggskajen och Skeppsbron. För 
utvecklingen av Masthuggskajen benämns Vision Älvstadens tre övergripande strategier, 
vilka varit ledande. Skeppsbron används i dagsläget främst som parkeringsyta, men Göteborgs 
stad har som mål att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.  
 
 
 
 



35 
 

5.3 Analys 
I följande avsnitt presenteras den genomförda diskursanalysen. Genom att ha analyserat 
empiri (dokument och material från Älvstaden) utifrån uppsatsens teoretiska ramverk (former 
av social interaktion och sociala typer), har det skapats två ekvivalenskedjor. Analysen 
redovisar och diskuterar dessa ekvivalenskedjor.  
 
Tillvägagångssätt 

Uppsatsen redovisar innehållet och betydelsen för tecknet 'möte' inom fysisk planering, 
genom de element som kretsar runt dem. De begrepp som ingår i diskursanalysen är de 
begrepp som presenterades och förklarades i det andra kapitlet, Forskningsdesign och metod: 
tecken, element, ekvivalenskedja och nodpunkt.  
 
För denna uppsats skapas ekvivalenskedjor för att analysera hur social interaktion formuleras 
och struktureras inom den fysiska planeringsdiskursen. Analys har genomförts i form av 
skapandet av två ekvivalenskedjor, där båda kedjornas nodpunkt utgörs av tecknet 'möte'. 
Ekvivalenskedjorna skiljs därefter åt, genom att den ena kedjan fokuserar på vilka former av 
möte som återfinns i diskursen, medan den andra kedjan fokuserar på vilka sociala typer som 
möts enligt diskursen. De element som kopplas samman med nodpunkterna tolkas och 
placeras in i lämpliga kategorier. Kategorierna baseras på Simmels former av social 
interaktion och sociala typer, vilket behandlades i det tredje kapitlet. Således är kategorierna 
för den första kedjan Utbyte, Konflikt, Dominans och Sällskaplighet och kategorierna för den 
andra kedjan är Främlingen, Snåljåpen, Slösaren och Den äventyrlige. Förutom dessa 
kategorier har ytterligare en skapats: Kännetecknande. I denna kategorin redovisas vad som 
anses känneteckna tecknet 'möte' i diskursen. För att underlätta läsbarheten i kedjorna har 
elementen inom de olika kategorierna separerats och färgkodats.  
 
För varje kategori i ekvivalenskedjorna, förs en diskussion gällande kategoritypens utrymme i 
diskursen och de element som placerats inom kategorin. Dessutom diskuteras det kring de 
skillnader, likheter och jämförelser som kan göras mellan det övergripande dokumentet 
Vision Älvstaden och dokument för de olika delområdena.  
 
Genom analysen går det därefter att tolka vilka former av möte och vilka sociala typer som får 
utrymme i den fysiska planeringsdiskursen. Med den poststrukturalistiska utgångspunkten för 
diskurs, som menar att samtalet konstruerar den sociala verkligheten, kommer analysen 
redovisa form av interaktion som Göteborgs stad vill ha i Älvstaden, samt vilka sociala typer 
som är önskvärda i Älvstaden. 
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Diskursanalys: Former av social interaktion 
 
Färgkodning: 

Blå  Kännetecknande 
Röd  Utbyte 
Lila  Konflikt (antagonistiskt) 
Orange Dominans 
Grön  Sällskaplighet 
 
Ekvivalenskedja för nodpunkten 'Möte (form av social interaktion)' 

Variation/Blandning - Inkluderande - Levande mötesplatser - Dygnet runt - Livfull - 
Inkluderande och levande - Variation - Flexibel användning 
 
Lär av varandra - Kommersiell service - Loppmarknader - Handelsplatser - Service - Aktiva 
bottenvåningar - Uteserveringar - Utåtvända handelsytor - Publika verksamheter i 
bottenvåningar - Lokaler - Verksamheter i bottenvåningar 
 
Samverkan - Samspel 
 
Evenemang - Evenemang 
 
Leker - Socialt/kreativa möten - Planerade händelser - Spontana händelser - Lek - Plats för 
vila och picknick - Urbant häng - Häng - Umgås - Lekanordningar, konstgräsplan och 
sportaktiviteter - Nöjesliv - Lek, picknick, vila, motion - Park, grön oas 
 
Kännetecknande 

Vad som kännetecknar form av social interaktion i Älvstaden, är även det som beskriver 
önskemålet med Älvstaden som helhet. Enligt diskursanalysen ska mötena i Älvstaden vara 
varierade och det ska finnas en blandning av aktiviteter, mötena ska inkludera alla 
människor, oavsett ålder och bakgrund och i staden ska människor mötas dygnet runt. Möte är 
av stor vikt för att Älvstaden ska bli levande.  

Här finns mötesplatser för alla oavsett ålder och bakgrund. Barn, unga och vuxna möts, leker 
och lär av varandra. (Vision Älvstaden 2012:6) 

Således är fokuset för mötet som form av social interaktion inte på något specifikt möte, utan 
det ska finnas utrymme för alla möjliga former av interaktion. 
 
Utbyte 

Utbyte som form av social interaktion, får stort utrymme i Älvstadens diskurs, med den 
främsta inriktningen på utbyte av varor mellan människor. När det kommer till mötesplatser 
eller möte, följer ofta element såsom handelsplats, service, verksamheter i bottenvåningar, 
loppmarknader eller aktiva bottenvåningar. Således identifieras en koppling mellan möte och 
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utbyte av varor. Förutom att formen fokuserar på varor, nämns det en annan typ av utbyte: 
utbyte av kunskap. Genom mötet ska vi lära av varandra och sprida kreativa idéer.  
 

Längs övriga stråk och mötesplatser föreslås lokaler i bottenvåningarna med en småskalig och 
varierad handel, nöjesliv och inslag av kontor och annan typ av verksamhet. (Program för 
Frihamnen och del av Ringön 2014:28) 

Hjalmar Brantingsplatsen och områden i direkt anslutning till handeln har en sammanhållande 
funktion för möten och samspel eftersom kollektivtrafiken möts här och handelsutbudet 
kompletterar övrigt centralt utbud. (Backaplan Struktur- och färdplan 2015:14)  

 
För utbyte av varor som form av social interaktion, läggs det här större vikt på programmen 
för de olika delområdena än vad det görs i det övergripande dokumentet Vision Älvstaden. 
Troligen har detta sin grund i att programmen mer specifikt beskriver de fysiska strukturerna 
och tydligare bestämmer de områden där handelsplatser ska finnas. Dokumenten för 
delområdena har således större fokus på utbyte än dokumentet Vision Älvstaden, men det ska 
nämnas att utbyte är en av de former av social interaktion som får överlag störst utrymme i 
diskursen.  
 
Konflikt 

Genom analysen redovisas att konflikt som form av social interaktion, är den form som tar 
minst plats i diskursen. Ingenstans fanns det något element som passade in under denna 
rubrik, men däremot identifierades ett par element som verkar stå i motsats till konflikt. I 
Älvstaden beskrevs att mötesformerna syftar till samverkan eller samspel, någonting som står 
i kontrast till konflikt. Konflikt som form av social interaktion kan alltså sägas ha en 
antagonistisk roll i diskursen. Konflikt anses inte vara önskvärt och kan jämföras med det som 
är kännetecknande för diskursen. Fokuset är på alla och således ska inga konflikter uppstå. 

Vision Älvstaden handlar om hur staden på Göta älvs båda sidor kan utvecklas till tät stadsmiljö 
som främjar möten och samverkan. (Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0 2016:12) 

 
Konflikt som form av social interaktion behandlas inte annorlunda, eller utmärker sig på 
något sätt, mellan Vision Älvstaden och delområdena.  
 
Dominans  

Liksom konflikt, är det svårt att identifiera hur dominans som form av social interaktion 
behandlas efter analys. Dominans är, enligt diskursanalysen, ingenting som Älvstaden 
fokuserar på. De enda gångerna som dominans kan kopplas till ämnet är när människor möts i 
samband med ett evenemang. Då förenas människor av att de samlas under eventet som typ av 
överordnande kraft.  
 
Att platser ska innehålla möjlighet för evenemang, och således riktas till dominans som form 
av interaktion, är en egenskap som uttrycks i delområdena. Det nämns bland annat för 
Jubileumsparken i Frihamnen.  
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Sällskaplighet 

Den form av social interaktion som har hegemoni i diskursen, är formen sällskaplighet. 
Älvstaden uppmanar till möten och skapar mötesplatser, där människor helt enkelt kan träffas 
och umgås. Element som kopplas i enlighet med formen sällskaplighet är bland annat lek, 
umgås, häng, sportaktiviteter och vila. Just elementet lek får överväldigande utrymme och 
nämns genomgående, i samband med möte.  
 
Hur sällskaplighet som form av social interaktion behandlas, skiljer sig inte från 
huvuddokumentet och dokumenten för de olika delområdena. I programmet för 
Centralenområdet beskrivs att:  

[Packhusplatsen] kan bli en mötesplats vid vattnet för de boende och verksamma i närområdet, 
med möjlighet till lek, vila, rekreation och möten. (Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 
2.0 2016:67) 

En sådan beskrivning är ofta förekommande när offentliga platser i staden behandlas. 
Mötesplatser skapas gärna för de villkorslösa mötena som kännetecknar sällskaplighet. 
Överlag är denna form den som får mest utrymme i diskursen.  
 
Diskursanalys: Sociala typer 

Färgkodning: 

Blå  Kännetecknande 
Röd  Främlingen 
Lila  Snåljåpen 
Orange Slösaren 
Grön  Den äventyrlige 
 
Ekvivalenskedja för nodpunkten 'Möte (sociala typer)' 

Variation/Blandning - Inkluderande/Tillhörighet/alla är välkomna - Oavsett ålder och 
bakgrund - Levande mötesplatser - Generationsöverskridande - Inkluderande och levande - 
Mångfald - Tillgängliga för alla - Alla åldrar - Barn och ungdomar - Attrahera olika typer av 
människor underlättar den sociala integrationen 
 
Interkulturell/där olika sociala grupper kan mötas - Inte rädd om man känner varandra - 
Besökare/turister - Blandning av lokala och långväga besökare - Besökare 
 
Parker 
 
Kommersiell service - Loppmarknader - Handelsplatser - Service - Verksamheter i 
bottenvåningar 
 
Inbjuda till aktiviteter - Spontana händelser - Skiftande/överraskande (stad) - Vardagligt 
kontra evenemang - Spännande - Upplevelserikt - Nöjesliv 
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Kännetecknande 

Det som, enligt diskursanalysen, kännetecknar vilka människor som ska mötas i Älvstaden är 
- inte överraskande - alla. I Älvstaden finns det ett tydligt fokus på att alla ska inkluderas och 
känna tillhörighet, oavsett ålder och bakgrund. Mötena ska ske generationsöverskridande och 
platserna uppmanar till möte mellan olika sociala grupper. Förutom de sociala typerna som 
Simmel beskriver, vilka analysen har sin grund på, ska det således nämnas att det i diskursen 
inte fokuseras på en specifik social typ, utan att fokus ligger på att alla ska mötas.  
 
Nedan visas tre exempel från tre olika dokument som tar upp det kännetecknande draget att 
inkludera alla:  
 

Älvstaden bör erbjuda mötesplatser där vi alla kan känna oss välkomna, en park kan skapas i 
Frihamnen. (Vision Älvstaden 2012:15) 

Det unika läget i staden är en resurs för hela staden och ska också utnyttjas för att skapa nya 
mötesplatser. Särskilt önskvärt är att etablera en plats där barn och unga från hela staden kan 
träffas. (Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0 2016:86) 

När människor från hela staden lätt kan ta sig till samma plats korsas våra vägar och möten 
uppstår. (Program för Frihamnen och del av Ringön 2014:55) 

 
Främlingen 

Hur främlingen behandlas inom diskursen är intressant och kan i analysen delas upp i två 
inriktningar. För den första inriktningen tycks det från Göteborgs stad finnas en vilja att det 
inte ska finnas några främlingar i staden, då främlingen ofta kopplas samman med otrygghet. 
Det nämns, bland annat, att man inte är rädd om man känner varandra och således finns 
möten till för att främja och forma bekantskap. Främlingen benämns alltså som inte önskvärd 
i diskursen.  
 

Vi ska se till hela stadens behov av mötesplatser, så att vi alla kan känna tillhörighet till 
Älvstaden. (Vision Älvstaden 2012:15) 

Staden ska vara till för alla. Man blir inte rädd om man känner varandra. (Vision Älvstaden 
2012:18) 

 
Den andra inriktningen av hur främlingen behandlas inom diskursen gäller främlingar till 
staden, snarare än främlingar till människor. Det nämns att turister till Göteborg ska känna sig 
välkomna och möten ska finnas, både för lokala, samt långväga besökare. Det ska även finnas 
möjlighet för besökare och närboende att mötas, vilket, till skillnad från första inriktningen, 
betyder att möte med främlingar är önskvärt. Hur främlingen behandlas inom diskursen har 
således två inriktningar: en negativ inställning för främlingen till människor och en positiv 
inställning för främlingen till staden.  
 



40 
 

Mötesplatser placeras utmed välintegrerade stråk för en blandning av lokala och långväga 
besökare. (Program för Frihamnen och del av Ringön 2014:17) 

 
Det är även intressant hur de två olika inriktningarna för främlingen behandlas i jämförelse 
mellan det övergripande dokumentet och dokumenten för de olika delområdena. I dokumentet 
Vision Älvstaden behandlas den första: främlingen till människor. I programmen för 
delområden läggs istället fokus på hur besökare till Göteborg ska hanteras. Denna skillnad går 
att härleda till att Vision Älvstaden har större fokus på den övergripande sociala aspekten i 
Älvstaden, medan program för delområdena fokuserar på hur människor ska lockas till 
specifika platser. 
 
Snåljåpen 

Av de sociala typerna som ingår i analysen, är snåljåpen den som får minst utrymme i 
diskursen. Den enda kopplingen som kan göras med snåljåpen och Älvstaden, är när det 
planeras för möten på platser där inget utbyte av varor sker, såsom parker. Genom analysen 
utmärks alltså att det i diskursen inte fokuseras på att spara pengar. Detta är däremot en lös 
koppling som är öppen för kritik.  
 
Snåljåpen anses behandlas i såpass liten utsträckning att det inte går att analysera ifall denna 
sociala typen får större plats i delområden eller Vision Älvstaden.  
 
Slösaren 

Till skillnad från snåljåpen, ges det plats i diskursen för den social typen slösaren. Likt för 
interaktionsformen utbyte, uppmanas det till slösaren vid de tillfällen där mötet nämns i 
samband med element som service, handelsplatser, verksamheter i bottenvåningar, 
loppmarknader och aktiva bottenvåningar. Kopplingen mellan dessa element och mötet är 
även ofta förekommande. I diskursen ska möte alltså ske i samband med handeln, vilket 
uppmanar till slösande.  
 
Nedan presenteras ett citat på utformning av stadsmiljön, där det sociala livet kopplas 
samman med slösande: 
 

Stråken ska uppmuntra till att gå och cykla i relativt höga hastigheter men med utrymme för det 
sociala livet, aktiva bottenvåningar och mötesplatser inom stadsrummet. (Program för 
Frihamnen och del av Ringön 2014:24) 

 
Den äventyrlige 

Den äventyrlige social typen tar plats i diskursen, då Göteborgs stad ofta uppmanar till 
äventyr i Älvstaden. Göteborgs stad nämner genomgående i dokumenten att staden ska bjuda 
in till aktiviteter, spontana händelser och staden ska vara överraskande, spännande och 
upplevelserik. Det finns alltså önskemål att det inom Älvstaden ska finnas äventyr. Älvstaden 
ger frihet till den äventyrlige typen att söka upp äventyr. Det ska vara intressant att röra sig i 
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staden, vilket är anledningen till att kvarteren i, bland annat Masthugget, är förskjutna. Det 
ger en sekventiell upplevelse (Södra Älvstranden 2015:27). 
 
Nedan återges några exempel där Älvstaden ska inrymma äventyr, vilka den äventyrlige kan 
ta del av.  
 

Livlig, spännande plats med flera korsande gångstråk med många människor. 
(Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0 2016:57) 

Det offentliga rummet gestaltas så att det är tillgängligt, tryggt och upplevelserikt och fungerar 
som mötesplatser för barn och unga från hela staden året runt och under olika tider på dygnet. 
(Program för Frihamnen och del av Ringön 2014:17) 

Det ska finnas plats för aktivitet och initiativ på torg, gator, kajer och parker. Det behöver finnas 
utrymme för såväl planerade eller spontana kulturhändelser och installationer. (Vision 
Älvstaden 2012:15) 

Se den potentiella höjningen av vattennivån som möjlighet att skapa en skiftande och 
överraskande stad. (Vision Älvstaden 2012:26) 

 
Slutsats och diskussion 
I analysen går det att utmärka att det finns vissa former av social interaktion och sociala typer 
som är mer önskvärda än andra. Formerna utbyte och sällskaplighet benämns och behandlas 
oftare än formerna konflikt och dominans. De formerna av social interaktion som ska ske i 
Älvstaden är alltså antingen; utbyte, där människor handlar och byter varor med varandra; 
eller av sällskapliga skäl, där människor ses för att umgås helt utan bakomliggande syfte eller 
motiv. Att det inom visionerna för fysisk planering fokuserar på dessa två former av social 
interaktion anses vara fullkomligt rimligt. När det gäller utbyte, är konsumtionen, som 
tidigare nämnt, grunden i ett kapitalistiskt samhälle och ett fokus på utbyte säkerställer att 
samhällsutvecklingen drivs framåt. För Göteborgs stads egna ekonomiska intresse, är det 
dessutom positivt att fler handlar i staden, varpå ett fokus på interaktionsformen är rimligt. 
Göteborgs stad visar även vikten av invånarnas sociala trivsel, i och med ett fokus på 
sällskaplighet. Ofta är Älvstadens möten relaterade till umgänge, vila eller lek och det går 
således att tyda att Göteborgs stad är medveten om människors behov av tillhörighet och 
närhet till andra människor, vilket Simmel beskriver.  
 
Genom diskursanalysen märks att interaktionsformen konflikt ges en antagonistisk roll, alltså 
att denna formen anses negativ och inte önskvärd. Det som kännetecknar diskursen är att alla 
ska samspela med varandra och att alla ska inkluderas i mötet. Detta står i kontrast till vad 
Simmel skriver, då han menar att konflikt är oundvikligt, då det finns åtskilliga meningar och 
att fullstängig konsensus är omöjligt. Det går här att diskutera ifall Göteborgs stad beskriver 
overkliga önskemål i sina visioner och ifall visionerna således tappar slagkraft. Visst är det en 
fin tanke att alla ska samverka tillsammans, men är detta ens möjligt? På samma sätt som att 
avsaknaden av konflikt kan anses vara overkligt, går även främlingen att diskuteras. 
Göteborgs stad är utopisk när de nämner att:  
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Man är inte rädd om man känner varandra. (Vision Älvstaden 2012:18) 

Det går att diskutera gällande hur möjligt det är att planera staden så att alla känner alla och 
när sådana uttryck används, kan visionernas trovärdighet och genomförbarhet ifrågasättas. 
 
Det som är kännetecknande för båda ekvivalenskedjorna har mycket gemensamt. I kedjan om 
möte som form av interaktion identifieras att alla ska inkluderas och känna tillhörighet, 
oavsett ålder, bakgrund eller annat. På samma sätt, uttrycks det i kedjan om möte av sociala 
typer, att alla ska ha möjlighet att mötas och att mötena ska ske generationsöverskridande och 
mellan olika sociala grupper. Det som anses känneteckna både ekvivalenskedjorna är således 
samma element och uttryck. 
 
För de sociala typerna är den stora skillnaden hur lite som snåljåpen behandlas i relation till 
de andra social typerna. Främlingen, slösaren och den äventyrlige blir alla relativt jämnt 
behandlade i Göteborgs stads dokument, men snåljåpen ges ingen plats i Älvstaden. Det 
nämndes i tredje kapitlet att dagens konsumtionsinriktade samhälle troligen värdesätter 
slösaren högre än snåljåpen och detta kan i någon mening även utmärkas av diskursanalysen. 
Emellertid beror dock snåljåpens frånvarighet i diskursen på de kriterier för hur snåljåpen 
bedömdes i analysen. Det är förekommande att möten riktar sig på slösaren, eftersom möte 
nämns i samband med handelsplatser och affärer i bottenvåningar. Det uttrycks dock inte att 
man inte ska spendera pengar vid alla de andra tillfällen som möte nämns. Att inte spendera 
pengar kan antas vara utgångspunkten och det normala förfarandet i staden, då det aldrig 
explicit nämns. En tanke är således att Göteborgs stad förutsätter att människorna från början 
är snåljåpar och genom att nämna möte i samband med handel, visar de att de även tänker på 
slösare. 
 
I diskursen kompletterar några former av interaktion och sociala typer varandra, samtidigt 
som det även finns motsättningar mellan dem. Den tydligaste kopplingen är emellertid mellan 
interaktionsformen utbyte och den sociala typen slösaren. För dessa två kategorier överlappar 
ofta element och således kompletterar de varandra. När det gäller motsättningar, identifieras 
båda kategorierna konflikt och främlingen som motsättande till det som kännetecknar 
diskursen. För konflikt, är motsättningen, som nämnts, att det är kännetecknande att alla ska 
mötas och samverka, vilket inte fungerar enligt Simmels diskussion om konflikt. 
Fokuseringen på alla, står även i motsättning till främlingen, vilket utmärks när Göteborgs 
stad uttrycker att alla ska känna alla i staden. Om alla är bekanta, finns det ju inga främlingar. 
En sista motsättning som kan identifieras är mellan främlingen och sällskaplighet. Även inom 
kategorin sällskaplighet anses det impliceras att det umgänge och lekar som kategorin 
inkluderar, inträffar mellan bekanta och således finns motsättningar mellan främlingen och 
sällskaplighet. 
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Kap 6. Sammanfattning och reflektioner 
 
Denna uppsatsen har, i enlighet med syftet, handlat om hur social interaktion behandlas inom 
fysisk planering, samt hur social interaktion behandlas ur ett stadsbyggnadshistoriskt 
perspektiv. Syftet har uppnåtts efter att uppsatsens två frågeställningar har besvarats. Följande 
redovisar hur frågeställningarna har besvarats. 
 
Den första frågeställningen löd:  

Vilken form eller vilka former av möte är det som behandlas inom fysisk planering, med 
utgångspunkt ur Simmels Former av social interaktion och Sociala typer?  

Denna fråga besvarades i Kap 3. Teori, och Kap 4. Forskningsöversikt. I teorikapitlet 
diskuterades Simmels former av social interaktion och Social typer ur ett 
planeringsperspektiv. Det nämndes bland annat att utbyte är en vanlig och utpräglad form av 
interaktion, i och med att samhället på senare tid har fokuserat mer på konsumtion än tidigare. 
Formen dominans utövas när en händelse inträffar i staden, som enar en skara folk. Detta kan 
vara bland annat en artists spelning, eller en tillfällig torgmarknad. Det finns en kontrast 
mellan den pågående planeringssituationen och Simmels beskrivning av konflikt. Simmel 
menar att konflikt mellan människor är oundvikligt, men inom planering önskas det, genom 
integration som mål, enighet bland alla samhällets invånare. Stadsplaneringen kan dessutom 
vara ett användbart verktyg för interaktionsformen sällskaplighet, då det går att planera för 
villkorslösa och spontana möten mellan människor i staden. 
 
I teorin besvarades även vilka sociala typer som behandlas inom fysisk planering. Det 
beskrevs hur situationen för främlingen har förändrats, från den tid som Simmel skrev om den 
sociala typen. Det fanns inte samma bredd av etniska bakgrunder i samhället när Simmel 
levde och senare tids migrationsvågor har resulterat i ett mera mångkulturellt samhälle. Därför 
var intrycket att bemöta en sådan typ av främlingen större förr, än vad det är idag. De två 
typerna snåljåpen och slösaren har diskuterats i relation till den marxistiska ekonomiteorins 
syn på det kapitalistiska samhället. Mycket av dagens fritidssysslor i staden kretsar kring 
shopping och stadens invånare exponeras hela tiden för reklam, vilket uppmuntrar samhället 
att fortsätta köpa produkter. Eftersom stadsplanering anses vara ett verktyg som konstruerar 
och reproducerar samhället och dess ideal, antas således att planering uppmanar till slösaren, 
snarare än snåljåpen. Planering kan även rikta sig till den äventyrlige sociala typen, då så 
kallade äventyr går att skapa genom planering.  
 
I forskningsöversikten diskuterades social interaktion i olika stadsbyggnadsideal. Av de tre 
idealen; 1800-talsstaden, trädgårdsstaden och den modernistiska staden, lyftes att det var 
främst i trädgårdsstaden som interaktionsformen sällskaplighet verkade. 1800-talets ideal 
fokuserade emellertid inte på social interaktion, utan städerna utformades främst så att 
invånarna skulle vara friska och hälsosamma. Modernismens inriktning på 
funktionsuppdelning i staden, påverkade hur social interaktion såg ut. Med uppdelade 
funktioner i staden, blir formerna av social interaktion uppdelade. I forskningsöversikten 
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presenterades även kopplingen mellan social interaktion och fysisk planering, där det, genom 
Gehl, Tunström, Jacobs och Can och Heath visades att det är ett ofta behandlat ämne inom 
fysisk planering. 
 
Den andra frågeställningar i uppsatsen är: 

Hur behandlas social interaktion i praktiken? 

Frågan bestod av de två underfrågorna: 

Hur behandlas och formuleras 'möte' i fallet Älvstaden? 

Vilka likheter, skillnader och koppling går att identifiera mellan social interaktion i olika 
stadsbyggnadsideal och kontemporär fysisk planering? 

Denna frågeställning besvarades i Kap 5. Social interaktion i praktiken. Den första delfrågan 
besvarades genom diskursanalysen, med Former av social interaktion och Sociala typer som 
två teoretiska utgångspunkter. Där märktes att de två formerna av social interaktion; utbyte 
och sällskaplighet, är de två som det fokuseras på mest i Älvstaden. Interaktionsformerna 
konflikt och dominans är inget som är av särskild vikt enligt Göteborgs stad. Dessutom är det 
som kännetecknar 'mötet' i Älvstaden att alla stadens medborgare ska vara inkluderade, känna 
sig delaktiga och det ska skapas en mångfald av aktiviteter och möjligheter för att träffas. För 
'möte', analyserades Älvstaden även med de sociala typerna. Där utmärktes att det inte gavs 
lika stor vikt för snåljåpen som för de andra typerna. För främlingen urskiljdes två 
inriktningar; en gällande främling till människor, vilket Göteborgs stad formulerar som 
negativt; och en gällande främling till staden, alltså turister, vilket Göteborgs stad formulerar 
som någonting positivt. Genom att Göteborgs stad nämner att Älvstaden ska vara 
överraskande, spännande och upplevelserik, uppmanas till äventyr och således planeras för 
den äventyrlige sociala typen.  
 
Syftet med den andra delfrågan var att se samband mellan de ideal som behandlades under 
forskningsöversikten och samtida fysisk planering. Efter presentationen av Vallastaden i 
Linköping, Norra Djurgårdsstaden, samt Tunströms slutsatser om vad som anses vara den 
goda staden i kontemporär stadsbyggnad kunde det nutida stadsbyggnadsidealet identifieras. 
Det nutida stadsbyggnadsidealet identifieras vara den täta och funktionsblandade staden. I 
jämförelse med de tidigare tre idealen, tycks dagens ideal mest likna 1800-talets ideal vad 
gäller utformning av staden. Däremot liknar idealet gällande social interaktion snarare 
trädgårdsstaden, i och med ett fokus på social hälsa för människans välmående i staden. Det 
modernistiska idealet anses ha minst koppling till dagens ideal och används istället för att 
redovisa hur stadsbyggnad inte ska vara.  
 
Vidare forskning 

En sista reflektion som kan lyftas fram är den avsaknad av kritik som finns mot mötet och 
mötesplatsen i fysisk planering. Som Tunström (2009) nämner, är tilltron till att stadens 
möten sker med goda intentioner och platser skapade för att uppmuntra till möte, är, till sin 
natur, positiva. I visioner nämns inte - och således motarbetas inte - de dåliga, hotfulla och 
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negativa möten som kan ske i staden. En annan kritik som är frånvarande gäller definitionen 
av vad en mötesplats faktiskt är och vad som gör just den platsen till en där människor möts. I 
dokumentet Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0, redovisar Göteborgs stad en bild 
på sidan 76 som förestället en person på trottoaren framför en verksamhet. Som undertext till 
bilden står det "En mötesplats i området" (Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0). 
Det går att diskutera just hur värdefull denna plats är för människors möte. Platsen är till 
synes inte på något sätt inbjudande och inkluderar inga ytterligare egenskaper förutom 
trottoaren och butiksingången som leder till att människor möts. I samma dokument skriver 
Göteborgs stad dessutom att det ska skapas ett nytt parkeringshus i området och i framtida 
arbete ska det studeras hur parkeringshuset kan användas som mötesplats/mobilitetshus. Även 
för detta exempel bör det diskuteras varför ett parkeringshus ska vara arenan för människor att 
mötas. Varför skulle människor vilja träffas i ett parkeringshus?  
 
Avslutningsvis vill jag således ställa en fråga. Tappar ordet 'mötesplats' sitt värde när de 
används i såpass stor utsträckning och utan en kritisk ståndpunkt? Det är en fråga som skulle 
kunna vara ledande för fortsatt forskning inom ämnet om social interaktion i fysisk planering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Litteraturlista: 
 
Teori: 

 
Albertsson, B, Emmelin, L & von Platen, F. (2016). Vänbok till Gösta Blücher. Femtio år av 
svensk samhällsplanering. Karlskrona: Printfabriken. 
 
Bergström, G & Boréus, K. (2014). Utdrag ur kapitel 9: Diskursanalys, I: Bergström, G. & 
Boréus, K. (red.) Textens makt och mening. Metodbok för samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Fourth edition. New York: Oxford University 
Press Inc. 
 
Can, I & Heath, T. (2015). In-between spaces and social interaction: a morphological 
analysis of Izmir using space syntax. Journal of Housing and the Built Environment, 31 (1): 
31-49. 
 
Clark, B. (2003). Ebenezer Howard and the marriage of town and country. University of 
Oregon: Organization & Environment 16 (1):87-97. 
 
D'Andrea, F. (2009) Georg Simmel from a different standpoint. Cultural variants and the 
limits of interpretation. International Review of Sociology, 19:2. 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Gehl, J. (2011). Life Between Buildings: Using Public Space. Great Britain: Marston Book 
Services Limited. 
 
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books. 
 
Levine, D. (1971). Georg Simmel: On Individuality and Social Forms. Chicago: University of 
Chicago Press. 
 
Nationalencyklopedin, symbolisk interaktionism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbolisk-interaktionism [hämtad 2017-05-
12] 
 
Nylander, O. (2013). Svensk bostad 1850-2000. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Rotman, J & van Asselt, M. (2000). Towards an Integrated Approach for Sustainable City 
Planning. Maastricht University: International Centre for Integrative Studies. 
 



47 
 

Rådberg, J. (1988). Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875 till 1975. Stockholm: 
Spångbergs Tryckeri AB. 
 
Short, J R. (2014). Urban Theory. A critical assessment. Second Edition. Palgrave Macmillan. 
 
Tunström, M. (2009). På spaning efter den goda staden: Om konstruktioner av ideal och 
problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Örebro: Örebro Universitet. 
 
Winther Jorgensen, M & Phillips, L. (2000). Utdrag ur kapitel 1: Det diskursanalytiska fältet. 
I: Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Empiri:  

 
Borås stad. (2017). Översiktsplan för Borås. Samrådshandling. Borås stad: www.boras.se. 
 
Göteborgs stad. (2016). Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0. Göteborgs stad: 
www.alvstaden.goteborg.se.  
 
Göteborgs stad. (2015). Södra Älvstranden. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan m.fl. Göteborgs stad: www.goteborg.se 
 
Göteborgs stad. (2014). Program för Frihamnen och del av Ringön. Göteborgs stad: 
www.goteborg.se 
 
Göteborgs stad. (2012). Vision Älvstaden. Göteborgs stad: www.alvstaden.goteborg.se  
 
Göteborgs stad & White Arkitekter. (2015). Struktur- och färdplan för Backaplan. Göteborgs 
stad: www.alvstaden.goteborg.se. 
 
Linköpings kommun. (2012). Allmän arkitekttävling Vallastaden. Linköping: 
www.vallastaden2017.se. 
 
Oki doki. (2012). Tegar [tävlingsbidrag]. Göteborg: Oki doki. 
 
Ramböll Sverige AB. (2015). Förstudie Gullbergsvass. Göteborgs stad: 
www.alvstaden.goteborg.se 
 
Stockholms stad. (2009). Norra Djurgårdsstaden, Vision 2030. Sundbyberg: Alfaprint. 
 


