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3  TEORI OCH BEGREPP
3.1 Inledning

I denna del av arbetet förklaras och diskuteras begreppen möten, plats och 
livsstil, men ska också belysa vikten av möten med ”den andre”. Begreppet ”den 
andre” används för att beskriva någon som är olik dig själv utifrån bakgrund, 
ålder, kön och/eller livsstil, någon du inte känner, en främling.

3.2 Det offentliga rummet
Sociologen Sören Olsson beskriver i Det offentliga stadslivets förändringar 

(1998) ett offentligt rum rent fysiskt som en avgränsad plats. Avgränsningen 
kan vara visuell med husväggar eller grönska. De kan också vara mer diffusa 
då en folkmassa på ett torg skapar sin egen typ av rumslighet och kan verka 
inneslutande och utestängande. Till ett offentligt rum i staden räknas de platser 
som är öppna, allmänna och dit alla har lika tillgång och rättighet att vistas på. 
Exempel på sådana platser i staden är torg, parker och trottoarer. 

Torget är i de flesta fall en öppning i bebyggelsen och gatunätet. Torg har 
mestadels haft ett ursprung som handelsplats och låg ofta nära viktiga vägar. 
Torg har också skapats som representativa platser som vid rådhus eller kyrkor. 
Stadens centrala torg uppfattas ofta som stadens hjärta.

Stråk är gator som är attraktiva att vistas på, som folk väljer att gå eller cykla 
på när de ska färdas genom staden. Attraktiviteten ligger både i kvantitet – att 
mycket folk vistas där, och kvalitet – att det är behagligt att vistas där och att 
folk söker sig dit av den anledningen. Jane Jacobs skrev i Death and Life of 
Great American Cities (1961) att gatan (det offentliga rummet) är inte bara 
transportsträcka mellan A och B utan även en plats vars kvalitéer bestäms av 
de människor som rör sig där och de verksamheter som vetter mot gatan.

Parker och grönområden är också offentliga rum som kom till framförallt 
under 1800-talet, och anlades som stadens lungor i den allt mer smutsiga, 
industrialiserade staden. 
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Idag talas det mycket om hur torget har tappat sin roll som mötesplats. Istället 
är det på stråken vi upplever pulsen och livet i staden. Här finns rörelse som ger 
liv, omväxling och förändring. Torgen har fortfarande en viktig funktion som 
representativ plats, för festarrangemang, politiska möten och liknande. Sören 
Olsson uppmärksammar fyra skäl till ett rikt offentligt liv:

• Behovet att se och bli sedd, där det offentliga rummet är både en plats 
för ”skådespel” och för ”publik”

• Tolerans, ”lära känna” de som är olik en själv, att öva sig på att hantera 
olikhet

• Känslan av att leva i ett samhälle, gemenskap och delaktighet i detta 
samhälle

• Politiken och demokratin, som plats för offentlig diskussion och debatt. 

Ytterligare ett vanligt sätt att definiera offentlighet är att använda det i paret 
offentligt-privat. I den privata sfären är det den enskilde eller familjen som 
sätter normen och reglerna för vilka som får vistas där och hur. I det offentliga 
rummet är det samhällets normer och koder som råder och sätter gränser. 
Mellan detta par finns det ytterligare två sfärer – det halvoffentliga som 
kännetecknas av rum som är tillgängliga för alla men med vissa restriktioner 
såsom kaféer, gallerior, bio, bibliotek som dessutom kan stängas när de vill. Det 
halvprivata rummet är ytterligare hårdare kontrollerat exempelvis trapphus 
eller gårdar till flerbostadshus. Sören Olsson menar att det är skiftningarna 
mellan dessa olika typer av rum som definierar vår känsla för vad en stad är. 
Att i ena stunden vistas i den privata lägenhetens lugna vrå för att i den andra 
vara ute i det offentliga rummet helt anonym och däremellan passera olika 
typer av rum. 
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3.3 Livsstil
I etnologen Magnus Mörcks undersökningar av stadslivet i Göteborg 

följer han två olika “livsstilar” kulturarbetare och idrottare (1998). Han gör 
djupintervjuer där han försöker vaska fram vad deras syn på både sin egen 
livsstil och andras är och vad det har för betydelse för hur de lever och rör sig i 
staden. Det är ofrånkomligt att röra sig i en stad utan att någon gång reflektera 
över andra människor, sortera in dem i fack, beundra eller förkasta. Mörck 
tar i sin bok upp hur komplext livsstil är att förhålla sig till. För det första vad 
är livsstil? Till en början är många av hans intervjuobjekt tveksamma till att 
benämna sig själva som en slags livsstil. En del av dem kan tänka sig att sträcka 
sig till att de kanske är sitt yrke, musiker eller lärare men är tveksamma till om 
det är någon egentlig livsstil. Det är heller kanske inget som de tycker syns på 
dem. Samtidigt berättar de lätt hur de sorterar in för dem okända människor 
i olika fack. Det är något vi gör för att lättare kunna hantera verkligheten 

Skejtare - en livsstil?
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och kallas för prototypiska livsstilar, eller klichéer om man så vill. Ofta är 
uttrycken slitna och ger kanske inte heller en korrekt bild, men samtidigt vet 
de flesta vad man pratar om. Generaliseringarna underlättar vår vardagliga 
kommunikation.

Mörck tar i sin livstilsanalys upp dilemmat mellan individ och grupp. 
Individen hyllas i dagens samhälle men att vara ensam ses som något negativt. 
Livsstilen blir något som för människor samman men som fortfarande tillåter 
individualitet. Gör den inte det är det återigen något dåligt, man saknar 
självständighet. 

Rolf Lidskog skriver i sin bok ”Staden, våldet och tryggheten” om ”det 
senmoderna samhället” med vilket han menar att det moderna samhället har 
omstrukturerats. Det har bland annat lett till en ökad individualisering och 
avtraditionalisering, och en ökad mångfald av livsstilar och värderingar.

Med tradition menas etablerade och varaktiga sedvänjor som en grupp 
delar och som förs vidare över generationer. Tradition är knutet till en grupps 
kollektiva minne och om en medlem bryter mot traditionen hotas dess 
fortlevnad. En tradition skapar historiskt sammanhang för individen och 
gruppen. Genom tradition kan vi orientera oss mot såväl det förgångna som 
framtiden för att få vägledning för dagens handlande. (Lidskog 2006)

Anthony Giddens (Lidskog 2006) menar att vi lever i ett posttraditionellt 
samhälle präglat av individualisering. Traditionen har tömts på sitt innehåll 
och kommersialiserats och blivit turistobjekt, kulturarv eller kommersiellt 
spektakel och mist sin djupare innebörd och förankring. Värderingar, attityder 
och beteende är i mindre grad beroende av traditionella sociala institutioner 
som klass, kön, familj och nationalstat. Istället tenderar det idag att bli mer 
grundade på personliga beslut, där individen själv aktivt måste finna, välja 
och motivera sin identitet (Lidskog 2006). I dagens samhälle så är inte frågan 



27

vad man tror på det centrala utan varför man upprätthåller en viss tradition. 
En orsak till ifrågasättandet av traditioner är att olika kulturer och livsstilar 
ständigt kommer i kontakt med varandra. Så har det alltid varit historiskt sett 
men idag sker det på så många olika kanaler hela tiden. Globaliseringen har 
bidragit till förändrade rörelsemönster och varje dag möter vi olika kulturer 
och livsstilar i media (tv, press, internet) och i våra städer. 

Idag är normen att individen ska skapa och forma sin identitet genom aktiva 
val. Man ska vara den upplysta konsumenten som väljer bank, försäkringar och 
kravmärkt samt vara en aktiv medborgare. Detta bidrar till en stor osäkerhet hos 
individen, att hela tiden ompröva sina beslut. Traditionerna finns fortfarande 
och förväntningarna och individualiseringen innebär inte att man har blivit 
friare i någon egentlig mening när det kommer till att forma sin egen identitet. 
Vi är fortfarande bundna till traditioner och samhällets maktstrukturer. 

I spåren av detta kan man se ett ifrågasättande av att olika grupper ska upptas 
av en överordnad samhällskultur. Istället ökar idag kravet på att alla grupper 
ska ha rätt att uttrycka sina identiteter. Diskussionen kring mångkultur idag har 
dock till stor del haft utgångspunkt i att världen är uppdelad i nationalstater 
med nationellt medborgarskap (Lidskog 2006). Det leder till att diskussionen 
kring mångkultur ofta handlar om en etnisk grupps relation till en nation. 
Problemet med detta enligt Lidskog blir att man enbart har talat om kulturell 
tillhörighet utifrån etnisk och geografisk härstamning och inte om medlemskap 
i en kulturell gemenskap. Och jag tror att Lidskog har en viktig poäng när han 
skriver att:

Denna diskussion får inte begränsas till frågan om hur olika etniska 
identiteter ska kunna leva sida vid sida, utan snarare bör den handla om 
hur medborgare med olika kulturella tillhörigheter – etniska, religiösa och 
sociala – ska kunna leva tillsammans och gemensamt forma samhället.
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Problematiken med identitet är att den är exkluderande. För att skapa sin 
identitet betyder det att man utestänger andra. Platsen är en del av identiteten 
och kan tillhöra en grupp eller flera, beroende på vilken tid på dygnet, året 
och historiskt. När identitetsskapandet innebär att andra gruppers möjlighet 
att uttrycka sina identiteter begränsas uppstår problem. Vissa grupper vill 
skapa ordning och privatisera det offentliga rummet. Andra grupper tvingas 
underordna sig eller riskerar att utsättas för våld om man ignorerar denna 
ordning. 

3.4 Möten
I och med industrialiseringen under 1800-talet så började också 

urbaniseringen. En större mängd människor lever på en mindre yta. Staden är 
inte bara en plats för arbete eller bostad utan står även för handel, utbildning, 
ekonomi och kultur. Det är också en plats för möten. Möten mellan olika 
livsstilar, normer, kulturer, trender och där nya uppkommer (Lidskog 2006). 
Att så många människor bor på samma begränsade yta gör att man träffar 
på främlingar och interagerar med dessa, och just denna anonymitet är unik 
för staden. Dock har den både sina fördelar och nackdelar. Anonymiteten 
i staden bidrar till en minskad social kontroll. I staden har man en större 
frihet att uttrycka sig och sin identitet. Det kan även innebära en svagare 
gemenskap och minskad ansvarskänsla för den stad eller stadsdel man lever 
i. Detta avståndstagande gör att mötet med främlingar sällan blir ett möte. 
Man undviker interaktion och låter främlingarna vara del av en bakgrund 
och behöver på så vis själv aldrig ta ställning. Det gör att man inte får något 
utbyte eller förståelse som gör att man får en ökad tolerans och acceptans för 
de som är olika en själv. Anonymiteten kan också förstärka behovet av social 
gemenskap. Migration har många gånger gjort att den historiska identiteten har 
fortlevt. Detta är ofta synligt i storstadsmiljöer då hela stadsdelar kan präglas 
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av det, som exempelvis China Town i New York.
Lidskog menar vidare att det inte är ett problem i sig att grupper skapar 

kulturella enklaver i samhället och i staden. Det är helt naturligt. Problemet 
uppstår först när dessa enklaver enbart samspelar med likasinnade och bygger 
gränser mot omvärlden. Faran i detta är att man inte lär sig hur man interagerar 
med främlingar och hantera olikheter.

Själva mötet, eller den sociala kontakten mellan olika personer, är indelat i 
olika nivåer vilket kan beskrivas enligt detta analysschema (Öresjö 1979):
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3.5 Det fysiska rummets utformning

3.5.1 Aktiviteter
För att offentliga platser och stråk ska kunna fungera som mötesplats mellan 

olika människor och livsstilar så är en grundpelare att människor vill och kan 
vistas där. I Life Between Buildings (2001) beskriver arkitekten Jan Gehl hur 
de fysiska strukturerna i staden påverkar människors aktiviteter på offentliga 
platser. Olika aktiviteter ställer olika krav på sin omgivning och Gehl delar in 
dem i tre huvudkategorier: nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter.

Nödvändiga aktiviteter
Exempel på nödvändiga aktiviteter är att handla mat, gå till skola eller 

arbete, vänta på en buss och så vidare. Det är aktiviteter som äger rum oavsett 
väder eller årstid, och har lite med platsen att göra. 

Valbara aktiviteter
Valbara aktiviteter görs under förutsättning att man vill och kan. Exempel på 

det kan vara att promenera eller sitta och vila. Aktiviteten är mycket beroende 
av väder och av platsens utformning.

Sociala aktiviteter
Exempel på sociala aktiviteter är att titta på folk, hälsa, leka, det vill säga alla 

aktiviteter som är beroende av att andra människor finns där. De är beroende 
av att människor rör sig i staden och av att andra aktiviteter äger rum på platsen.
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De offentliga mötesplatserna ger en möjlighet att träffa och se människor 
utan att aktivt umgås. De sociala aktiviteterna i en stad är oftast ytliga, 
eftersom många människor är i rörelse. Men att iaktta och lyssna på andra är 
också mycket attraktivt och fyller ett visst behov av kontakt med andra. Gehl 
beskriver det som passiv kontakt.

Vilken aktivitet som sker på platsen är en indikator på attraktiviteten på 
platsen. Pågår det enbart nödvändiga aktiviteter är platsen ut mötessynpunkt 
inte lika bra som om det även pågår flera valbara och sociala aktiviteter. Det är 
alltså något att eftersträva när man utformar rum. 

Qi-Gong på Gustav Adolfstorg, en valbar aktivitet.
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3.5.2 Rummets form
Formen på ett stadsrum är av betydelse om platsen ska kunna användas 

maximalt. Jan Gehl (2001) talar om fyra olika motsatsförhållanden som 
indikerar om rummet är tillgängligt eller inte. Inget påstående är antingen 
negativt eller positiv utan kan variera från plats till plats.

Samla – sprida ut
Om platsen samlar ihop människor ökar chanserna till interaktion och fler 

aktiviteter kommer att äga rum. Exempel på ett samlande rum är ett torg i en 
medeltida stad där byggnaderna ligger tätt kring torget med och avstånden 
är korta. En plats är utspridd om byggnaderna ligger på långa avstånd från 
varandra eller om entréerna är lagda åt olika håll. Även funktionerna kan vara 
samlade eller utspridda.

Integrera - segregera
Med integration menas att olika aktiviteter och människor kan fungera 

sida vid sida. Med segregation menas att dessa är åtskilda. Att integrera olika 
funktioner och målpunkter runt offentliga platser gör att olika människor 
också kommer närmare varandra.

Inbjuda - stänga ute
Rum kan vara inbjudande tillgängliga och locka till sig användare eller 

så kan vara svåra att komma åt, eller utestänga människor fysiskt och/eller 
psykologiskt. Lokaler med öppna fasader har fler besökare än de med stängda 
fasader. Det samma kan gälla för offentliga platser. Finns det en funktion på 
eller vid platsen, bjuder det in.
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Öppna upp – stänga inne
Platsen är öppen om det finns kontakt till omgivningen. Öppenhet ger fler 

möjligheter till aktivteter och upplevelser. För att det ska upplevas som öppet 
krävs att det är öppet i båda riktningarna och att avstånden är korta. Med båda 
riktningar menas att man både kan se ut och se in.

3.6 Flanören
Flanören förknippas ofta med Charles de Baudelaire och 1800-talets 

Paris, en välklädd man, en dandy, som obehindrat driver omkring på stadens 
gator, en ”trottoarens botanist” som Baudelaire själv lär ha uttryckt det. Han 
låter sig fyllas med intryck av omgivningen men deltar aldrig själv i det som 
händer. Flanören har både en passiv och en aktiv sida. Den passiva sidan är 
flanerandet och insupandet av intryck från omgivningen. Den aktiva sidan är 
den inneboende poeten som beskriver intrycken.

Detta är min utgångspunkt när jag ska ut i Malmö och se hur stadens rum 
fungerar som mötesplats. Likt en flanör ska jag iaktta och analysera vilka olika 
livsstilar som attraheras av stadens centrala torg och stråk och hur de används. 
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