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A B S T R A C T 
 
 
There is an evident lack of knowledge related to the relationship between urban 
form and social life. Although this subject is of high relevance for planning 
research and practice, it appears to be no theoretical agreement regarding the 
interaction between physical form and human behavior. Some researchers argue 
that human behavior and actions are very much affected by the physical 
surroundings, whereas recent research has highlighted the impossibility in 
determining the social consequences of a physical plan. The purpose with this 
thesis is therefore to examine the relationship between physical form and the 
social life. More specific, this thesis aims high at discussing to what extent people 
actually live local - and thus behave according to the intentions in the 
comprehensive plan of Stockholm, Promenadstaden. By posing this question, the 
empirical method is based upon several interviews with residents in a new area in 
Stockholm (Telefonplan). In order to create an understanding of people’s behavior 
and actions, a number of influential theorists within urban planning and sociology 
have been helpful. Among these, Bourdieu and his notion of symbolic capital has 
played a central role for the analytic reasoning. As a result, the empirical findings 
are twofold. First, drawing from the interviews in Telefonplan, the physical 
environment has undeniably an impact on people’s everyday actions. At least, this 
become evident when the residents talked about their everyday routine for grocery 
shopping, choice of transportation and sport activities. However, people’s actions 
are not always determined by physical structures. People’s actions are also a 
consequence of social settings. Or put simply; people often do things because it is 
meaningful for them. In Telefonplan, these actions became evident as several 
residents appeared to have clear ideas and preferences for their choice of 
restaurants. In this respect, the consequences of a physical plan appear to be 
difficult to predict. Especially as people are using certain physical attributes 
(restaurant and shops) in order to increase their symbolic capital.  
 
 
 
KEYWORDS: urban form and social life, the walkable city, human behavior, 
symbolic capital, social actions 
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S A M M A N F A T T N I N G 
 
En av planeringens främsta uppgifter är att utarbeta strategier och visioner för att 
skapa förutsättningar för människors vardagsliv. Samtidigt som detta är av så stor 
betydelse för en planerare, finns det dock ingen teoretisk enighet om hur mycket 
människor faktiskt påverkas av en fysisk miljö. I ljuset av Stockholm stads 
översiktsplan – Promenadstaden – är syftet med denna uppsats att studera 
relationen mellan stadens fysiska struktur och sociala liv. Mer specifikt ämnar 
denna uppsats att diskutera ifall människor verkligen lever enligt dagens 
normativa stadsplaneringsideal. För att kunna studera människors vardagliga 
handlingar baseras det empiriska materialet på ett flertal kvalitativa intervjuer 
med boenden i ett nyproducerat område i Stockholm stad (Telefonplan). 
Förståelsen för människors handlingar i Telefonplan har sedan växt fram utifrån 
ett flertal tongivande teoretiker inom samhällsplanering och sociologi. Bland 
annat har Bourdieus kultursociologiska teorier varit av stor betydelse för 
uppsatsens analytiska resonemang. Resultatet visar på att det finns både starka 
och svaga argument för Promenadstaden. Att argumentera att idealet 
Promenadstaden inte kommer ge förutsättningar för att uppnå sina egna mål (idén 
om det funktionsblandade och lokala närområdet), vore att helt bortse från den 
fysiska strukturens betydelse för människors vardagsliv. Men att argumentera att 
människors vardagsliv per automatik kommer att gå i paritet med 
promenadstadsplanerna, vore lika med att förbise de sociala grunder och villkor 
som varje dag påverkar hur människor använder sin miljö. 
 
 
 
NYCKELORD: fysisk form och socialt liv, sociala handlingar, promenadstaden, 
planeringsideal, symboliskt kapital 
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1. I N L E D N I N G 
 
I den numera klassiska ”What is a city?” (1937) beskriver Lewis Mumford staden 
som en social teater. Genom att se staden som en teater skildrar Mumford hur de 
sociala aktiviteterna kan betraktas som stadens kärna, och den fysiska strukturens 
främsta uppgift är därför att understödja och berika de samhälleliga och sociala 
behoven. Utan att ge Mumford vidare utrymme i denna uppsats, är denna liknelse 
likväl intressant av ett flertal anledningar. Dels för att den konkretiserar abstrakta 
idéer om vad en stad egentligen kan vara. Men kanske främst för att den flagrant 
belyser relationen mellan stadens ytterst fundamentala komponenter: den fysiska 
strukturen och den sociala strukturen. 
 
Kunskap om hur stadens fysiska och sociala strukturer relaterar till varandra har 
en central betydelse för planeringsforskning och planeringspraktik. Då 
planeringens främsta uppgifter är att utarbeta strategier och visioner för att skapa 
förutsättningar för människors vardagsliv, är det av stor vikt för en planerare att 
ha kunskap om de sociala och samhälleliga konsekvenserna av en plan (Rydin, 
2007, s.53). Men samtidigt som denna kunskap är av sådan betydelse i 
planeringen, tycks det inte finnas någon teoretisk enighet om hur mycket 
människors beteenden och handlingar faktiskt påverkas av den fysiska strukturen 
(se exempelvis Lidskog, 1998 Naess & Saglie, 2000 Beauregard 2012, Gieryn, 
2000; 2002, Thrift, 1983). Traditionellt har det inom planeringen funnits en 
ganska starkt idé om att den fysiska strukturen på många sätt kan manipulera och 
påverka människors beteenden och sociala handlingar. Denna uppfattning har 
dock starkt kritiseras av den mer samtida forskningen som menar att det närmast 
är en omöjlighet att bedöma den sociala konsekvensen av en fysisk miljö (Naess 
& Saglie, 2010, s.729).  
 
I ljuset av denna teoretiska polarisering väcks ett flertal frågor. Bland annat förs 
tankarna till det normativa planeringsideal som vägleder Stockholm stad och som 
tydligt sammanfattas i den nyligt formulerade översiktsplanen för Stockholm, 
Promenadstaden. Huvudprinciperna i Promenadstaden är att staden ska bli mer 
stad. Inte sällan finns indikationer på att det är den traditionella innerstaden som 
fått statuera typexempel när idealet har formulerats. Men Promenadstaden är långt 
ifrån bara ett fysiskt ideal. Promenadstaden reflekterar också en social vision, där 
det finns många idéer och tankar om hur människors vardagsliv bör se ut. 
Promenadstaden kan framför allt tolkas som en berättelse om en människa som är 
väl förankrad i sin närmiljö, och som i den meningen lever lokalt och tillgodoser 
sig av den service som finns i området.  
 
De grundläggande strategierna för Promenadstaden konkretiserar således idén om 
stadens fysiska och sociala relation. Men även om Promenadstaden förespråkar en 
vision om människors vardagsliv - kommer detta ideal verkligen att realiseras? 
Kan verkligen idén om det lokala samhället införlivas i en tid där städer i allt 
högre grad definieras av globala förhållanden och där människors vardagsliv 
definieras av komplexa tidsgeografiska mönster? Med anledning av att det inte 
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finns någon teoretisk enighet om hur människor relaterar till sin omgivning, kan 
det här vara relevant att ifrågasätta ifall det tänkta idealet Promenadstaden 
kommer resultera i en promenadstad. För att kunna reflektera kring dessa frågor 
kommer denna uppsats att studera ett nyproducerat bostadsområde vid 
Telefonplan i Stockholm stad, och undersöka ifall det finns en samstämmighet 
mellan idealet Promenadstaden och människors vardagliga aktiviteter och 
handlingar. Förhoppningen är att denna studie kan nyansera den samtida 
planeringsdiskursen och dess inneboende planeringsideal. I vidare mening ämnar 
även denna uppsats att bidra till ökad teoretisk förståelse för den relation i staden 
som är så fundamentalt viktig men samtidigt så komplext komponerad; 
förhållandet mellan den fysiska strukturen och det sociala livet.  
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1.1 Syfte 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för 
relationen mellan den stadens fysiska och sociala struktur. Genom att skapa en 
förståelse för människors vardagliga aktiviteter och handlingar i ett nyproducerat 
bostadsområde i Telefonplan, ämnar denna uppsats mer specifikt att undersöka 
om det normativa planeringsidealet Promenadstaden kommer att realiseras. 
Uppsatsen kommer att vägledas av följande två grundläggande frågeställningar;  
 
På vilket sätt samstämmer de boendes vardagsliv med idealet Promenadstaden? 
 
Hur mycket påverkas människors vardagliga handlingar och aktiviteter av den 
fysiska strukturen? 
 
 

1.2 Disposition  
 

Denna uppsats är indelad i 8 kapitel. Efter att det inledande kapitlet har 
positionerat uppsatsen grundläggande inriktning, kommer det andra kapitlet att 
redogöra för uppsatsens metodologiska ansats och utgångspunkter. I det tredje 
kapitlet kommer uppsatsens teoretiska ramverk att presenteras. För att kunna 
skapa en förståelse för hur människor använder sin omgivning har det bedömts 
relevant att bland annat använda tongivande sociologiska teorier. Det fjärde 
kapitlet kommer behandla uppsatsens empiri. Bland annat kommer innebörden av 
idealet Promenadstaden att introduceras, samt kommer intervjumaterialet från 
fallstudien att presenteras. Reflektioner och tankar inför framtida forskning 
kommer avslutningsvis att presenteras i det sjätte kapitlet. I kapitel sju redovisas 
samtliga källor och referenser.  I appendix (kapitel 8) finns samtliga frågor som 
ställdes under intervjuerna.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  10 

2. M E T O D 
 

2.1 En kvalitativ fallstudie  
 
Det empiriska materialet till denna uppsats baseras på en kvalitativ fallstudie av 
ett nyproducerat bostadsområde i Telefonplan. Då uppsatsen särkilt ämnar 
undersöka det dagsaktuella planeringsidealet i Stockholm (i.e. Promenadstaden) 
har målet med val av fallstudie varit att hitta ett relativt nyproducerat område som 
tidsmässigt ligger inom ramen för det samtida planeringsidealet. Här bör det dock 
poängteras att området Telefonplan färdigställdes innan Stockholm stads nya 
översiktsplan Promenadstaden vunnit laga kraft. Stora delar av området 
Telefonplan stod klart 2010-2012 och planerna för området initierades redan 
2003. Den gällande översiktsplanen när området började planeras var således 
översiktplan 1999. Den antogs av kommunfullmäktige 1999 och förklarades i 
huvudsak aktuell 2006. Samtidigt påbörjades arbetet av Promenadstaden ett år 
senare, 2007, varav den huvudsakliga inriktningen av arbetet fastställdes av 
stadsbyggnadsnämnden under samma år (Stockholm stads hemsida, 2013a). Det 
valda området för fallstudien går således mellan de två översiktsplanerna. 
Samtidigt som nu området vidareutvecklas med utgångspunkt från 
Promenadstaden, var det tidiga planerna utarbetade under översiktsplan 99. I 
denna uppsats har jag dock valt att enbart utgå ifrån Promenadstaden, och detta 
grundar sig främst på två anledningar. Dels kan det finnas skäl att anta att de 
grundläggande idéerna bakom Promenadstaden kan ha formulerats mycket 
tidigare än dess formella antagande. Alltså, även om översiktsplanen formellt 
antogs 2010, kan dess grundläggande principer redan innan ha väglett staden mot 
särskilda riktningar. Men främst beror detta på att Promenadstaden är det ideal 
som kommer styra stadens utveckling framöver och därför har den 
översiktsplanen en högre aktualitet per se.  
 
Det är dock även viktigt att anmärka att bostadsområdet i Telefonplan ännu inte är 
helt färdigutvecklat. Det finns i dagläget planer på att utveckla området vidare 
med ytterliga kvarter och överdäckning av tunnelbanan (intervju med 
projektansvarig, 22 mars 2013). Samtidigt som den fysiska bebyggelsestrukturen 
inte är helt färdigställd finns det likväl goda skäl att studera utfallet i området. 
Detta beror bland annat på att området är ett förtätningsprojekt och därför är den 
lokala stadsstrukturen generellt redan lagd.  
 
Det finns flera fördelar med att basera denna uppsats på en fallstudie. Att förstå 
och förklara hur människor påverkas och relaterar till sin omgivning är ett 
övergripande mål med denna uppsats. En sådan ansats kan kanske anses abstrakt. 
Att belysa denna relation utifrån en fallstudie kan därför vara ett sätt att 
konkretisera dessa fenomen. Fallstudiens benägenhet att illustrera svårfångade 
principer är också något som gör att fallstudie som metod ofta används inom 
planering och arkitektur (Groat & Wang, 2002, s.94). Fallstudien har ytterligare 
en fördel, vilket är att den har benägenhet att fånga upp komplexa och 
komplicerade processer. Detta grundar sig främst i att fallstudiens studeras utifrån 
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en kontext, och att fokus i fallstudier ofta ligger i att förklara studien utifrån ett 
flertal källor (Groat & Wang, 2002, s.360).  
 
Då fallstudien av området Telefonplan studeras i sin specifika kontext gör denna 
uppsats inga anspråk på att framställa generaliserbara argument. Trots avsaknad 
av generaliserbarhet bör man dock inte underskatta fallstudiens betydelse för 
planeringen. Även om kunskapen från en fallstudie inte kan generaliseras eller 
appliceras utanför sin kontext, kan den likväl nyansera såväl som lära oss något 
om verkligheten (Flyvbjerg, 2006, s.224).  

 
2.2 Insamling av information 

 
Den informationsinsamling som ligger till grund för studiens empiri baseras på 
intervjuer och studier av planer. För att kunna skapa en förståelse för hur 
nybyggnationen av Telefonplan representerar idealet promenadstaden, har det 
bedömts relevant att studera de planer och visioner som har legat till grund för 
utformningen av området. Då området inte är färdigplanerat har det funnits planer 
som ännu inte är officiellt publicerade. Dessa planer har jag erhållit av 
projektansvarig på stadsbyggnadskontoret under ett möte den 22 mars 2013. 
Under detta möte tillkom även kompletterade information om de initiala tankarna 
om området. Exempelvis ställdes frågor kring hur planerarna tänkte kring 
utformningen av bostadsområdet och om huruvida projektansvarig anser att 
området motsvarar Promenadstaden. Detta möte bör ses som ett tillägg till de 
formulerade planerna för området, snarare än en strategisk inplanerad intervju. Av 
den anledningen spelades inte denna intervju in, istället antecknades svaren. 
 
En stor del av uppsatsens empiriska del baseras på kvalitativa intervjuer med 
boende i Telefonplan (i.e. i kvarteret Tvålflingan, Timotejen och Kobran) För att 
kunna undersöka ifall det finns en samstämmighet med idealet Promenadstaden 
och människors vardagsliv bedömdes den semi-strukturerade intervjun som bäst 
lämpad. Detta innebär att samma frågor har ställts till alla informanter men 
frågorna har haft öppna svarsalternativ. Att utgå från en semi-strukturerad intervju 
har många fördelar. Men främst bedömdes den lämpig i denna studie då det finns 
en flexibilitet i den semi-strukturerade intervjun som gör det möjligt för 
intervjuerna att röra sig i olika riktningar (Bryman, 2002, s.300). Att i förväg sätta 
upp helt bestämda kriterier och svarsalternativ hade varit nästintill en omöjlighet. 
Eftersom uppsatsen bland annat ämnar undersöka människors beteenden finns det 
ett stort värde i att lämna utrymme för uppföljande frågor; att exempelvis kunna 
ställa frågor som varför eller hur. Då ett syfte med denna uppsats är att undersöka 
samstämmigheten mellan de boendes beteenden och idealet Promenadstaden har 
intervjufrågorna formulerats utifrån hur jag tolkar de grundläggande 
inriktningarna i Promenadstaden. För att skapa en struktur har frågorna 
kategoriserats utifrån olika teman, exempelvis ”levande närmiljö” och ”sociala 
samband”. För en närmare överblick av de frågor som ställdes hänvisas läsaren till 
Appendix. Viktigt att poängtera är att allt empiriskt material inte är utnyttjat i 
denna uppsats. Detta beror främst på att de empiriska frågorna spänner över olika 
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teman och ämnen, och därför kunde inte alla frågor analyseras utifrån uppsatsens 
teori.   
 
Målet med urvalet av informanter har varit att hitta boende i kvarteret Tvålflingan 
Timotejen eller Kobran. För att komma i kontakt med dessa informanter har ett så 
kallat snöbollsurval tillämpats (Sverke, 2010, s.29). Detta innebär att kollegor och 
kamrater har tipsat om informanter som i sin tur kunde tipsa om ytterligare 
informanter att kontakta. Totalt har intervjuer genomförts med sju stycken 
boenden. Denna urvalsstorelek har bedömts lämplig då genomförandet av 
kvalitativa intervjuer är tidskrävande, både när det gäller urvalsprocessen (i.e. 
hitta lämpliga informanter) och dels när det gäller bearbetning av data. Att grunda 
denna uppsats på ett fåtal informanter (istället på en större representativ 
urvalsgrupp) har vidare gett mig möjligheten att här i uppsatsen kunna redovisa en 
substantiellt stor del av de boendes berättelser, vilket jag anser är viktigt för att 
skapa en förståelse för människors handlingar.  
 
För att följa de etiska ramarna inom den kvalitativa forskningen redovisas endast 
informanternas yrken och ålder i denna uppsats. Konfidentialitet är ett viktigt krav 
inom intervjuundersökningar och därför är det av vikt att informanterna behandlas 
så anonymt som möjligt (Dalen, 2007, s.23). Jag har även valt att inte redovisa 
variabeln kön eftersom den informationen inte är relevant i studiesyftet. För att 
läsaren lättare ska följa med i uppsatsen har jag valt att slumpmässigt namnge 
informanterna med en bokstav. Att tilldela informanterna en bokstav är ett sätt att 
upprätthålla anonymitet men samtidigt hålla isär de boendes olika berättelser. 
Liknande sätt att presentera kvalitativa intervjuer har gjorts av Lilja (2002) med 
flera.   
 
Ett vanligt syfte inom den kvalitativa forskningen är att skapa en förståelse för 
vad informanten berättar. Detta gör att det är viktigt att få med informanternas 
egna ord (Dalen, 2007, s.33). För att uppnå detta har alla intervjuerna spelats in 
och transkriberats. Intervjuerna har antingen genomförts hemma hos informanten 
eller ute på en offentlig plats (restaurang eller café). För att hitta centrala 
resonemang i intervjuerna har svaren råkodats genom att hitta nyckelord. Kodning 
är generellt ett vanligt inslag inom den kvalitativa intervjun och syftet är ofta att 
hitta lämpliga kategorier som ger möjlighet att förstå innehållet på en mer 
tolkande och teoretisk nivå (Dalen, 2007, s.74).  

 
2.3 En abduktiv ansats 

 
Generellt utgår ofta forskning antingen från ett deduktivt eller induktivt 
angreppsätt. Den deduktiva metodiken är vanlig inom den naturvetenskapliga 
forskningen och innebär att en hypotes förklaras giltig eller ogiltig utifrån 
empirisk prövning. Till skillnad från den deduktiva ansatsen utgår den induktiva 
metodiken från en mängd empiriskt material och på så sätt kan grunden till en 
teoriansats formas (Johansson, 2002, s.22-23). Eftersom denna uppsats har ett 
explorativt förhållningsätt, dvs. den försöker skapa en förståelse för relationen 
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mellan stadens fysiska och sociala struktur, är den metodologiska ansatsen varken 
helt teoriprövande eller teorigenererande. Eftersom intervjuerna med de boende 
inte utgår från någon särskild teori, utan har formulerats utifrån de grundläggande 
idéerna för Promenadstaden, kan uppsatsen inte positioneras som teoriprövande. 
Samtidigt är den inte heller helt teorigenererande eftersom uppsatsen till viss del 
utgår från vissa teoretiska antaganden. Den metodologiska ansatsen för denna 
uppsats kan därför bäst beskrivas som abduktiv. Enligt Johansson (2002) finns det 
många liknelser mellan den abduktiva metoden och den induktiva. Skillnaden är 
främst att det ofta finns en begränsad tillgång till fakta och information inom den 
abduktiva forskningen. I den meningen kan problemet nästintill liknas vid en gåta 
där det gäller att lösa gåtan för att skapa mening (Johansson, 2002, s.24). 
Eftersom ämnet för denna uppsats understöds av ett teoretiskt komplext och 
fragmenterat ramverk har den abduktiva ansatsen bedömts lämplig. Förståelse för 
människan i relation till sin omgivning har således gradvis växt fram genom att 
uppsatsen växelvis rört sig mellan teori och empiri.   

 
2.4 Att förhålla sig kritiskt och reflexivt 

 
En stor del av det empiriska materialet baseras på djupintervjuer med boende i 
Telefonplan. Intervjuerna har varit extremt kunskapsgenererande då dessa har 
skapat en förståelse för de boendes aktiviteter och vardagliga liv. Samtidigt är det 
likväl viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till informanternas svar och 
argument. En svårighet ligger bland annat i att utvärdera människors motiv till 
handlingar. Ofta finns det en okunskap om de egentliga motiven till varför 
människor agerar som det gör. Denna problematik uppmärksammar bland annat 
Duncan & Duncan (2001), som menar att människor ofta är omedvetna kring 
varför de gör som de gör; ”Individuals are only partially conscious of the reasons 
why they do what they do and are unreflexive about the larger structuring 
processes and resources (…)”( Duncan & Duncan, 2001, s.401). Det är således 
viktigt att förhålla sig både kritiskt och reflexivt till informanternas svar, samt att 
vara medveten om hur detta kan påverka uppsatsen validitet. En kritisk 
utvärdering kring uppsatsen metodologiska utmaningar kommer att utvecklas i 
uppsatsens avslutande diskussionsdel (kapitel 6).  
 
Ett initialt mål med valet av informanter var att uppnå en spridning i ålder. En 
konsekvens av snöbollsurvalet har varit att informanterna på många sätt 
representerar en homogen grupp. Alla intervjuade är mellan 24-41 år och de flesta 
lever ensamma eller i samboförhållanden utan barn. Det är därför viktigt att 
betona att denna uppsats bara speglar deras berättelser. Det är mycket troligt att 
en annan typ av urvalsgrupp skulle ge en annan bild av området. Vidare bör det 
betonas att även om mycket av intervjuerna redovisas i uppsatsen så innebär inte 
detta att alla berättelser och resonemang presenteras. Bilden av Telefonplan är 
således min tolkning av de boendes berättelser.   
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3. T E O R I 
 

För att skapa en förståelse för hur mycket människor påverkas av sin omgivning 
kommer detta teorikapitel fokusera på att presentera grundläggande begrepp och 
tongivande teorier. Inledningsvis kommer konsekvenserna av planeringens 
tvärvetenskapliga positionering att diskuteras. Denna diskussion kommer därefter 
utvecklas och läsaren kommer bland annat introduceras till idéerna om individen 
och strukturen, samt vad som kännetecknar dessa två positioner. För att skapa en 
djupare förståelse för varför människor gör som de gör (i.e. använder sin 
omgivning) kommer detta kapitel även redogöra för grundläggande sociologiska 
förklaringar till människors handlingar. En tyngdpunkt kommer att ges till 
Bourdieus klassiska kultursociologiska teorier och Thrifts resonemang om hur 
människors vardagliga handlingar relaterar till sociala strukturer.  
 

3.1 Ett fragmenterat fält 
 

”Becuase planning research has both society and the 
physical as its subject of inquiry, a reflective opinion 
about the interaction between the physical environment 
and the human action is crucial” (Naess & Saglie, 2000, 
s.729).   

 
Att studera idealet Promenadstaden och belysa människan i relation till sin 
omgivning är ett övergripande syfte för denna uppsats. Även om ämnet i sig själv 
tycks ha en hög relevans för både planeringspraktik och forskning, förefaller 
ämnet likväl inte ha en självklar position inom planeringsteorin. Det 
fragmenterade fält som kännetecknar dagens planeringsdisciplin innebär att 
planeringen hämtar kunskap från ett flertal influenser, idéer och teorier 
(Allmendinger, 2002). Och då planeringsteorier – till skillnad från andra 
vetenskapliga fält - vilar på ett flertal vetenskapliga discipliner (eg. sociologi, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, filosofi etc.), uppstår inte 
sällan epistemologiska frågetecken (eg. vad är kunskap och vad vet vi egentligen) 
Konsekvensen av planeringsteorins heterogenitet är att det inte tycks finnas någon 
uttalad enighet kring vad som anses som bäst lämpade forskningsstrategier eller 
metodval (Naess & Saglie, 2000, s.730-735). Om ljuset riktas vidare mot 
relationen mellan människan och den fysiska strukturen blir det tydligt att det här 
inte finns några tydligt förankrade teoretiska utgångspunkter. Även detta tycks ha 
sin förklaring i en polarisering mellan de vetenskapliga disciplinerna.  
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3.2 Det fysiska och det sociala 
 
Att studera relationen mellan den fysiska organisationen och människors 
beteenden kräver en förståelse för både objekten (i.e. de materiella tingen) och en 
förståelse för den sociala strukturen. Det är ur detta som också planeringens 
dilemma kan härledas; många naturvetenskapliga teorier har traditionellt uteslutit 
sociologiska aspekter, och de sociologiska teorier som utvecklats har inte varit 
inriktade på att skapa en sociologisk förståelse för materiella aspekter (Lidskog, 
1998, Gieryn, 2000). Även om planeringen vilar på ett flertal discipliner har de 
sociologiska teorierna en central betydelse. Då planerings främsta uppgift är att 
skapa visioner och planer för att förändra och förbättra människors livsmiljö, 
måste en planerare ha kunskap om de sociala konsekvenserna av en fysisk plan 
(Naess & Saglie, 2000, s.734). Även Rydin (2007) framhåller vikten av denna 
kunskapsprocess. Rydin menar bland annat att det är av stor relevans för en 
planerare att förstå relationen mellan en plan och dess konsekvenser. Eftersom det 
inte finns några garanter att utfallet av en plan kommer att motsvara de initiala 
planerna, är de av särskild vikt att en planerare har kunskap om denna relation. 
Eller snarare, har kunskap om vad det är för processer som gör att planeringsidé 
och utfall inte samstämmer.  
 
Den sociologiska disciplinen kännetecknas dock av differentierade traditioner och 
teorier om hur mycket människor faktiskt påverkas av fysiska och strukturella 
förutsättningar. Vissa sociologiska teoretiker menar bland annat att den fysiska 
strukturen nästintill kan ignoreras eftersom människors beteenden och handlingar 
främst påverkas av andra människor och sociala sammanhang (snarare än fysiska 
strukturer). Andra sociologer har dock inte varit lika uteslutande när det kommer 
till människans påverkan av icke-sociala variabler. Generellt är dock de 
sociologiska teorierna främst inriktade på att studera relationen mellan människor, 
snarare än mellan människa och objekt.  
 
Att de sociologiska teorierna inte har varit inriktade på att skapa en sociologisk 
förståelse för relationen mellan människan och den fysiska organisationen är 
enligt Beauregard (2012) problematiskt. Det resonemang som Beauregard driver 
är att planeringsteorin ofta bortser från materiella värden och istället har teorierna 
som dominerat den samtida planeringen främst kretsat kring människor och deras 
relation till varandra. Enligt Beauregard är detta en begräsning för både 
planeringsforskning och planeringspraktik. Främst eftersom planeringen 
onekligen är beroende av materiella faktorer (eg. byggnader, vägar, anläggningar 
etc.), och det är också med hjälp av dessa fysiska faktorer som planering är 
möjlig. Beauregard uttrycker sig explicit;  
 

”By omitting the material world from the theories (i.e., by 
treating it as contextual or epiphenomenal and thus 
casually irrelevant), planning theorists neglect the 
important role that things play in mediating the social 
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interactions whithout which planning itself could not 
exist” (Beauregard, 2012, s.182).  
 

Centralt i Beauregards resonemang är att materiella faktorer bör ges en större 
plats i planeringsteorin. Detta är särkilt relevant eftersom fysiska objekt – enligt 
Beauregard – utgör förutsättningar för sociala interaktioner. Det är i den 
meningen viktigt att planeringsteorin synliggör de fysiska och de sociala, eller 
kanske framförallt reflekterar kring hur den fysiska organisationen relaterar till de 
sociala aspekterna. Ett liknande resonemang förs även av Lidskog (1998) som 
avvisar den traditionella uppfattningen att se the fysiska och det samhälleliga (det 
sociala) som två separata fenomen. Ofta finns det en koppling mellan det de båda, 
eller som Lidskog själv uttrycker det; ”The social is often inherent in what is 
usually seen as the physical, just as the physical is often integral to what is 
perceived as the social” (Lidskog, 1998, s.28).  
 

3.3 Individ och struktur 
 

Inom den sociologiska förståelsen för människa och samhälle finns det generellt 
tre teoretiska grundtankar. För det första finns det teorier som går under 
beteckningen metodologisk individualism. Dessa teorier tenderar att se samhället 
som en summa av individuella handlingar. Detta synsätt har inspirerats av den 
ekonomiska teorin och inte sällan studeras människors individuella handlingar 
och val. Även om det är individen och individens val som undersöks, är ofta syftet 
att studera det kollektiva utfallet av många enskilda människors val. En 
begränsning med detta synsätt är dock att dessa teorier inte ger utrymme till att 
förstå underliggande villkor och förutsättningar till varför människor handlar som 
de gör. För det andra finns det teorier som främst studerar strukturella 
förutsättningar och därför ser samhället som en struktur eller ett system (Ahrne, 
2007, s.64-67). Detta är på många sätt motsatsen till det föregående synsättet som 
ser samhället som en summa av individuella handlingar. Det strukturella synsättet 
innebär bland annat att samhällets institutioner (eller fysiska strukturer) skapar 
möjligheter och begränsningar för människans handlingar. I den tredje teoretiska 
strömningen ligger fokus på att ingående förstå kopplingen mellan samhället och 
individen. Bland annat kan syftet vara att studera ifall det finns en diskrepans 
mellan människors individuella handlingar och den samhälleliga strukturen 
(Ahrne, 2010, s.64-67). Att studera relationen mellan människa och struktur är 
särskilt viktigt eftersom människors handlingar och strukturella förutsättningar är 
nära sammankopplade;   
 

”Om vi inte beaktar samspelet mellan människors 
handlingar och samhällets strukturer riskerar vi att gravt 
feltolka varför människor handlar som de gör, och därmed 
riskerar vi också att feltolka den sociala skiktningens 
uppkomst och reproduktion över tid” (Edling & Liljeros, 
2010, s.15).  
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Citatet ovan visar på att det finns en tydlig relation mellan människors handlingar 
och den samhälleliga strukturen; människors handlingar understöds eller 
förhindras av olika strukturella förutsättningar, samtigit som människors 
individuella handlingar också reproducerar strukturella mönster.  
 
 

3.4 Den fria individens vilja vs. determinism  
 
Draget till sin spets kan idéerna om individ och struktur polariseras mellan 
extremerna – å ena sidan den fria individens vilja - å andra sidan determinism (se 
exempelvis Naess & Saglie, 2000, Lidskog, 1998, Thrift, 1983). Samtidigt som 
vissa forskare menar att individens handlingar till stor del är bestämda av 
strukturella förutsättningar, har andra forskare pekat på att människors olika 
preferenser och valfriheter gör att strukturen (eller systemet) inte är av sådan 
betydelse för hur människor kommer handla (Naess & Saglie, 2000, s.739). Den 
fria individens vilja handlar således om att människans val och handlingar inte 
påverkas av omgivningen, medan determinism innebär att individen är i stort sett 
bestämd av sin omgivning. I ljuset av planering innebär ett sådant resonemang ett 
flertal frågetecken, särkilt i arbetet att uppnå önskvärda visioner och ideal. Om 
exempelvis målet med planeringen är att utveckla en lokal stadsmiljö genom att 
planera för restauranger och butiker i närområdet – vilka garantier finns att de 
boende kommer att utnyttja den service som finns? Ett deterministiskt 
förhållandesätt skulle kanske innebära att det finns en mycket stor sannolikhet att 
de boendes handlingar kommer att stämma överens med de fysiska 
förutsättningarna (eg. att de boende kommer att göra sina matinköp på närmaste 
matbutik). Däremot skulle ett resonemang utifrån den fria individens vilja 
innebära att det inte finns några garanter att det lokala serviceutbudet kommer att 
utnyttjas, särskilt i de fall där det lokala serviceutbudet inte faller inom ramen för 
människors val och preferenser. Draget till sin spets skulle detta resonemang 
bland annat innebära att det inte alls går att förutspå hur människor kommer att 
använda sin omgivning. Utifrån de deterministiska idéerna har det dock kommit at 
utvecklats alternativa förhållandesätt gentemot den fysiska strukturens påverkan 
på människors aktiviteter och sociala organisation. Sådana förhållningssätt 
innebär bland annat att den fysiska strukturen inte ges en lika deterministisk 
definition, utan ligger någonstans mitt emellan de två extremerna; istället för att se 
människans handlingar som ett utfall av den fysiska strukturen finns det här en idé 
att den fysiska strukturen tillhandahåller möjligheter, likväl som den begränsar. 
Denna ansats tycks på många sätt gå i linje med hur Naess och Saglie (2000) 
argumenterar; 
 

”The physical conditions constitute a set of frame 
conditions contributing to make some types of human 
activity and actions possible, and other types impossible. 
Furthermore, within the range of possible actions, the 
physical surroundings make some forms of behavioural 
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adaptations more likely than other ones […]” (Naess & 
Saglie, 2000, s.740)   

 
Huvudtesten som Naess och Saglie driver är att det är möjligt att skapa en 
förståelse för människors handlingar och beteende. Den fysiska organisationen 
lägger ut förutsättningar och begränsningar för människors beteenden och 
aktiviteter, och bland de möjliga handlingarna finns det skäl att anta att den 
fysiska miljön uppmuntrar till vissa aktiviteter och avvisar andra. Samtidigt menar 
dock Naess och Saglie att det är viktigt att poängtera att det inte går att sätta upp 
några regler om människors relation till sin miljö. För även om det kan anses mest 
troligt att människor – i en särskild situation - kommer handla på ett sätt, går det 
aldrig att utesluta att någon kommer att handla på ett annat sätt (Naess & Saglie, 
2000, s.749).  

 
3.5 Motiv, handling, mål 

 
Vad är det då som driver människor till att bete sig på ett visst sätt? Enligt 
Bauman och May (2004) understöds en handling ofta av olika motiv. En handling 
är i denna mening ett sätt för människor att reagera på omständigheterna eller 
skapa en situation som de av något skäl anser som det mest eftersträvansvärda 
eller önskvärda. Trots likartade villkor och motiv kan dock människors handlingar 
variera, och det händer inte sällan att människor drar olika slutsatser av sin 
situation genom att exempelvis ignorera vissa omständigheter eller motiv 
(Bauman & May, 2004, s.86).  
 
Enligt Edling och Liljeros (2010) kan människors handlingar delas upp i 
intentionella handlingar och icke-intentionella handlingar. Denna typologiska 
indelning bygger på Webers generella teori om människors individuella 
handlingar (Weber är också en av de mest inflytelserika sociologer som intresserat 
sig för just människors beteenden och sociala handlingar).  Premissen för en 
intentionell handling är att människor har intentioner med varför de handlar som 
de gör. Det finns således en baktanke och en speciell avsikt till en handling. Dessa 
handlingar brukar oftast beskrivas som rationella eftersom det här finns en tydlig 
koppling mellan medel och mål. Rationella handlingar drivs alltså av att det finns 
ett givet mål, och valet av handling kommer således baseras utifrån avsikten att 
uppnå det uppsatta målet. Men en handling är inte alltid intentionell. Mycket av 
människors handlingar och beteende är ofta icke-intentionella. Till skillnad från 
motivbaserade handlingarna kan dessa handlingar benämnas som irrationella. Ofta 
drivs dessa handlingar av känslor eller så är de ett resultat av ett vanebeteende. 
Denna typ av beteenden bygger främst på tidigare inlärning och regelbunden 
upprepning. Ofta är dessa handlingar så pass invanda, och sker så oreflekterat, att 
många människor skulle ha svårt att beskriva hur de uppstår och varför de 
förekommer. Den stora skillnaden mellan de intentionella och de icke-
intentionella handlingarna är medvetenheten; dels i beslutet till handlingen och 
dels i förståelsen för handlingens konsekvenser (Edling & Liljeros, 2010, s.11-13, 
Bauman & May, 2004, s.86-88).  
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Men även om vissa handlingar till synes verkar intentionella och direkt riktade till 
att uppnå ett visst mål, sker alltid en handling inom en normativ kontext. Detta 
innebär att en önskvärd handling definieras av vad som anses önskvärt av andra i 
en liknande situation eller kontext. Samma typ av handling kan alltså anses 
önskvärd inom ett socialt sammanhang, men förkastas av ett annat socialt 
sammanhang. Det som driver handling är således idén om att handlingen är 
meningsfull för den som utför handlingen. Och om något är meningsfullt eller 
inte, skiljer sig ofta mellan olika typer av grupper och sammansättningar 
(Mahmoodian, 1997, s.199-201).  
 
Vidare kan det diskuteras huruvida människor faktiskt handlar enligt den 
rationella modellen. Eller snarare, hur ofta finns det underliggande och medvetna 
motiv till människors vardagliga handlingar. Detta är en relevant kritik som ofta 
riktas mot Weber och den rationella teorin. Mahmoodian (1997) menar bland 
annat att det är mycket sällan som människor faktiskt stannar upp och reflekterar 
kring deras olika valmöjligheter; 
 

” It could be argued, for instance, that we seldom 
consciously determine courses of our action. More often, 
we follow a pre-established pattern of behavior, our 
habits, routines of everyday life, traditions etc. To stop 
and think of what is optional or a desirable course of 
action is not a common feature of our everyday life (…)” 
(Mahmoodian, 1997, s.109).  

 
Människors vardagliga handlingar kan därför – utifrån detta resonemang - kanske 
inte alltid tillskrivas rationella motiv. Det triviala i människors vardag sker ofta på 
ett så inövat sätt att de vardagliga handlingarna främst drivs av inlärda 
beteendemönster och rutiner, snarare än medvetna och rationella val.  
 

3.6 Vikten av representation  
 

Människors vardagliga handlingar och dess konsekvenser för samhället är något 
som har en central plats i Pierre Bourdieus kultursociologiska teorier. Enligt 
Bourdieu är människors handlingar en återspegling av människors tillgång till 
ekonomiskt, symboliskt och kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet kan 
beskrivas som människors tillgång till välstånd och materiella tillgång, och det 
kulturella kapitalet består av människors färdigheter och kunskaper för att kunna 
realisera sina önskvärda mål. För att kunna uppnå social status och ett socialt 
sammanhang är det symboliska kapitalet ett sätt för människor att tillskriva sig ett 
värde och en gruppidentitet. Det symboliska kapitalet är således bestämmande för 
vad som är betydelsefullt inom en viss grupp. Ett sätt att öka det symboliska 
kapitalet är genom representation och symboliska strategier. Det gäller således för 
människor att tillskriva sig olika legitima attribut och intressen för att erkänna 
värde och identitet inom den egna gruppen;   
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”It is through the endless work of representation (in every 
sense of the term) that social agents try to impose their 
vision of the world or the vision of their own position in 
that world, and to define their social identity.” (Bourdieu, 
1987, s.10-11).  

 
Centralt i Bourdieus resonemang är att det finns en underliggande maktrelation 
mellan olika grupper; särskilt eftersom olika grupper har olika visioner och 
principer om hur världen bör vara. Det är också därför som representation och 
social positionering är så grundläggande för människors handlingar; målet för 
gruppen är att deras visioner och idéer ska vara de officiella. Detta innebär att 
gruppen måste reproducera sina idéer och positionera sig gentemot andra gruppers 
visioner och ideal;  

 
”In the struggle to make a vision of the world universally 
known and recognized, the balance of power depends on 
the symbolic capital accumulated by those who aim at 
imposing the various visions in contention (…)” 
(Bourdieu, 1987, s.15).  

 
Det finns således en maktbalans mellan gruppernas visioner, och detta kan också 
förklara underliggande motiv till människors handlingar och beteenden. Men 
Bourdieu menar också att maktbalansen mellan sociala grupper inte bara kan ses 
som ett resultat av medvetna intentionella strategier. Ibland kan också små 
faktiska skillnader mellan människor eller bara slumpmässiga händelser lätt leda 
till stora skillnader mellan människor över tid. Förklaringen för detta är att 
människor ofta tenderar att vanemässigt föredra att umgås med personer med 
liknande intressen och bakgrund. En social klass är således, enligt Bourdieu, en 
sammansättning av individer som agerar under liknande förhållanden och som – 
genom att vara lika varandra – forsätter att reproducera gruppens idéer och 
visioner (Bourdieu, 1987, s.4-6, Edling & Liljeros, 2010, s.14).  
 

3.7 Social handling i tid och rum 
 
Underliggande i Bourdieus argumentation är att det finns ett nära samspel mellan 
människors handlingar och sociala strukturer. Detta ger dock inte mycket klarhet i 
hur människors handlingar och beteenden relaterar till tid och rum. Här kan 
Thrifts (1983) begrepp om region och locale komma till användning. Likt 
Giddens använder sig Thrift (1983) av begreppet locale för att förklara hur 
människor interagerar i en region. Enligt Thrift skapar en region förutsättningar 
för sociala möten mellan människor och en locale är därför definitionen på olika 
noder eller platser där dessa interaktioner mellan människor kommer äga rum. 
Centralt i Thrifts argumentation är att det är kapitalistiska premisser som 
definierar människors livsbanor (life paths). Det är således främst reproduktion 
(hemmet), produktion (arbete) och konsumtion som är bestämmande faktorer för 
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vilka olika locales en människa kommer att tillhöra. Enligt Thrift har en locale 
fem huvudsakliga effekter för social handling; för det första, en locale strukturerar 
människors livsbanor i och med att de utgör viktiga noder. Och eftersom dessa 
noder eller platser ofta är klassdifferentierade så bidrar en locale till att 
reproducera idéer om att människors livsbanor är klasspecifika. För de andra, en 
locale kan också ha en påverkan på andra människors livsbanor genom att vara 
begränsande eller möjliggörande. För det tredje, en locale utgör den huvudsakliga 
arenan där interaktion mellan människor äger rum. Detta innebär bland annat att 
dessa noder och platser också är arenor för konflikt, förhandling och kollektiv 
medvetenhet. 
 

”You are what you do and you do what you are” (Thrift, 
1983, s.43)  

 
För det fjärde, locales strukturerar även människors vardagliga rutiner, och bidrar 
därmed till att förmedla att vissa beteenden är normala och legitima. Här finns det 
många liknelser till Bourdieu. Grundtanken i Bourdieus teorier är att inte göra 
skillnad på högt eller lågt. Detta innebär således att de allra mest triviala rutiner 
och handlingar inte kan underskattas eftersom – enligt Bourdieu- är det möjligt att 
binda samman de mest banala detaljerna i vardagslivet till generella sociala 
analyser (Moi, 1994, s.5). För det femte, locales utgör även huvudsakliga arenor 
för socialiseringsprocesser, där bland annat människor lär sig regler och sociala 
normer. (Thrift, 1983, s.40). 
 
Thrift betonar dock att dessa locales inte alltid utspelas på ett lokalt plan (i.e. 
människors handlingar och interaktioner är inte nödvändigtvis koncentrerade till 
en plats, enbart.) Thrift menar bland annat att den samtida mobiliteten gör att 
människors vardagliga handlingsmönster ofta är utspridda i tid och rum, och att 
sociala grupper också tenderar att ha olika livsbanor och aktivitetsmönster;  
 

”The phenomenon of time-space convergence has meant 
that the setting for interaction common to certain social 
groupings has become differentially more extensive. For 
example, the middle class typically acts out its presence in 
a more extensive spatial setting than the working class. 
Interaction is more often at a distance.” (Thrift, 1983, 
s.42) 
 

Thrifts idé om locale kan således illustrera hur människors livsbanor och 
aktivitetsmönster kan variera mellan olika människor och sociala grupper. 
Eftersom locales är platser och noder som definierar människors vardagliga 
struktur och rutiner har de också en stor inverkan på människors handlingar i tid 
och rum.  
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4. R E S U L T A T 
 

Följade kapitel kommer att redogöra för uppsatsens empiriska material. 
inledningsvis kommer idealet Promenadstaden att presenteras. Därefter kommer 
fallstudieområdet Telefonplan att introduceras och i den sista delen kommer 
slutligen de boendes berättelser från Telefonplan att redogöras.   
 

4.1 Promenadstaden formuleras 
 
Det ideal som vägleder Stockholm stads fysiska utveckling är formulerat i 
Stockholm stads nya översiktsplan - Promenadstaden. Översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige under 2010 och utgör ett viktigt strategidokument för staden 
då den pekar ut ett flertal utvecklingsstrategier i strävan om att uppnå den 
formulerade visionen. Även om idealet Promenadstaden officiellt formulerades i 
samband med Stockholm stads nya översiktsplan, myntades begreppet redan 2008 
av Stockholms dåvarande stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd, Kristina 
Alvendal: ”Stockholms nya strategi för stadsbyggandet kallar jag för 
promenadstad. Det betyder att vi ska skapa många fler stadsmiljöer som bygger 
vidare på innerstaden men leder långt utanför tullarna.” (Svenska Dagbladet, 15 
oktober 2008). Formuleringen är talande. Inte bara för att den introducerar den 
generella inriktningen för utvecklingen av staden (i.e. en promenadvänlig stad), 
utan också för att den uttrycker vilken typ av stad som anses eftersträvansvärd. 
Många av Promenadstadens strategier och visioner vittnar otvetydigt om att det 
samtida planeringsidealet finns hämtat i den traditionella innerstadsmiljön.  
 

4.2 Så lever människan i Promenadstaden 
 

Promenadstaden är ett fysiskt och ett socialt plandokument. Det är fysiskt i den 
meningen att det lägger ut fysiska förutsättningar för Stockholms stads fortsatta 
utveckling etc. Men Promenadstaden är i mångt och mycket ett socialt ideal, där 
det uttryckligen finns tankar och idéer om hur människans bör leva, arbeta och 
konsumera.  
 
En central idé som genomsyrar Promenadstaden är att människan bör leva mer 
lokalt. För att motverka att områden blir till sovstäder finns det en betoning på att 
implementera idéer om funktionsblandade miljöer med ett breddat utbud av 
service och arbetsplatser. Detta anses också vara ett sätt att häva trenden att 
Stockholm utvecklas till en enkärnig stad.  Tanken är därför att stödja 
utvecklingen av en mer flerkärnig struktur med täta och innehållsrika 
tyngdpunkter i ytterstaden. Den övergripande visionen med dessa tyngdpunkter är 
att skapa mångsidiga och täta stadsmiljöer med en stor blandning av boende, 
parker, verksamheter och service. Detta är även explicit formulerat i 
översiktsplanen;   
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 ”Visionen om ett Stockholm i Världsklass handlar på 
många sätt om en levande och växande stad där olika 
funktioner blandas. Förebilden är inte sällan innerstadens 
intensiva stadsmiljö med ett mångsidigt innehåll av 
bostäder, arbetsplatser och service som lockar många 
stockholmare och besökare” (Promenadstaden, 2010, 
s.32).  

 
En av huvudprinciperna i promenadstaden är således betoningen på att områden 
ska tillhandahålla funktionsblandning i form av service, boende och arbetsplatser.  
 

4.3 Telefonplan - Promenadstaden materialiserad? 
 
Telefonplan är en närförort till Stockholms stad som på senare år har kommit att 
utvecklats och förtätas. Telefonplan ligger längs den röda tunnelbanelinjen mot 
Fruängen och geografiskt angränsar området till ett flertal tunnelbaneförorter 
(exempelvis Aspudden, Midsommarkransen, Hägerstensåsen och Liljeholmen). 
När Midsommarkransen och Telefonplan utvecklades under tidigt 1900-tal var 
tanken att dessa områden skulle utgöra ett modernt alternativ för innerstadens 
trångbodda arbetarfamiljer. Med billiga hyreslägenheter, bra kommunikationer 
och en närhet till natur fanns det en idé bland planerarna att skapa en förstad till 
arbetare. Stadsplanerna i Midsommarkransen lades främst av Per Olov Hallman, 
och den fysiska strukturen kom främst att utgöras av oregelbundna kvarter med 
sluten kvartersbebyggelse. Mycket av den arkitektur som präglar Telefonplan 
kom till under åren då L.M. Ericsson etablerade en ny fabrik i området, och för att 
erbjuda bostäder åt de arbetande kom den så kallade L.M. staden att ta form under 
slutet av 30-talet. Till skillnad från den mer stadsmässiga stadsutformningen i 
Midsommarkransen kan den fysiska strukturen i L.M. staden (Telefonplan) främst 
kännetecknas av en funktionalistisk arkitektur i form av fristående smalhus och 
putsade fasader (Söderström, 2003, s.174-178).  
 
Mitt emellan Telefonplan och Midsommarkransen ligger ett bostadsområde som 
de senaste fem åren har genomgått ett betydande omvandling, och det är också 
detta område som han utsetts till studieområde för denna uppsats. Området består 
av kvarteren Tvålflingan, Timotejen och Kobran, som delvis är färdigställda och 
inflyttade. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 nya lägenheter i området och 
många av dessa har varit färdigställda från 2010/2011. Även om vissa lägenheter 
har tillkommit genom ombyggnationer av befintliga byggnader så är likväl många 
bostäder nyproduktion (Stockholm stads hemsida, 2013b). Den fysiska 
utformningen av området reflekterar på många sätt det rådande innerstadsidealet. 
Att det finns en idé att Telefonplan ska utvecklas enligt principen om en tät och 
integrerad blandstad blir också tydligt utifrån stadsbyggnadsnämndens beslut för 
området;  

 
”Vi är positiva till en utveckling av Telefonplan till en 
sammanhållen stadsmiljö med en blandning av 
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arbetsplatser, bostäder och service. Denna utveckling 
överensstämmer med söderorts behov av nya 
högkvalitativa arbetsplatser och bostäder /…/ Vi vill 
understryka vikten att det nya Telefonplan präglas av 
stadsmässiga kvaliteter, hög exploatering och mångfald i 
fasader och verksamheter. I bottenvåningen bör planeras 
för butiker och restauranger(…)” (intervju med 
projektansvarig, skriftlig delgivning, 22 mars 2013) 

 
Liknande resonemang finns i Promenadstaden, där bland annat 
Telefonplansområdet har blivit utpekat som en strategisk tyngdpunkt. Detta 
innebär att området utgör potential för stadsutveckling och ska därför 
vidareutvecklas med fler funktioner och ett mer mångsiktigt innehåll 
(Promenadstaden, 2010, s.59).  
 
I Telefonplan finns det idag redan ett relativt brett utbud av service. I och kring 
Telefonplan finns ett flertal matbutiker. Det finns ett Hemköp alldeles vid 
tunnelbanestationen, ett Coop Nära vid Svandammsparken och ett Coop Forum i 
Västberga. Två tunnelbanestationer bort ligger även Liljeholmen galleria där det 
finns ett flertal matbutiker och kommersiell service. Förutom matbutiker och ett 
flertal restauranger finns det även annan service i området. Bland annat finns det 
en vårdcentral, kemtvätt och tre olika träningsanläggningar. Det stora 
serviceutbudet är också något som framhålls i visionen om Telefonplan;  
 

”Till skillnad från de flesta områden som står inför en 
snabb tillväxt, så finns väldigt mycket redan på plats vid 
Telefonplan. Här finns samlingspunkter som caféer, 
parker idrottsplatser och grönområden och här finns ett bra 
serviceutbud som man behöver till vardags.” (från LM 
stad till framtidstad – vision för Telefonplan, skriftlig 
delgivning, intervju med projektansvarig, 22 mars 2013)  

 
Även projektansvarig för Telefonplan förespråkar områdets potential när det 
gäller service. Bland annat framhålls områdets redan stora tillång till ett flertal 
restauranger och matbutiker, och att det förmodligen kommer att etableras fler 
restauranger i området nu när Telefonplan förtätas och utvecklas. Att området har 
ett relativt brett utbud när det kommer till matbutiker och restauranger är 
onekligen fysiska förutsättningar för att området ska utvecklas till den lokala 
stadsmässiga miljö som Promenadstaden förespråkar (Intervju med 
projektansvarig, 22 mars 2013).  
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Bilder från Telefonplan (Andersson, 2013) 
 



  26 

4.4 Inblickar i de boendes vardagsliv 
 
A är 27 år och jobbar som interaktionsdesigner på en mediebyrå vid Stureplan och 
har bott på Telefonplan sedan ett år tillbaka. A uppskattar att det finns smidiga 
transporter från Telefonplan, och även om A åker tunnelbana på vinterhalvåret så 
cyklar helst A till jobbet under sommarmånaderna. A beskriver att det är viktigast 
att det går fort och smidigt till jobbet; 
 

”Cykel går fort och det är grymt skönt. Om jag tar 
tunnelbana så tar det typ mellan 25-30 min och med cykel 
går det mellan 18-25 minuter, det snabbaste jag cyklat på 
är 18 minuter men då var det grönt ljus hela tiden. Jag kör 
ju sån här fixed gear cykel. Jag håller nu på att 
experimentera vilken väg som är snabbast…”  

 
På frågan om var A gör sina matinköp berättar A att de mesta av matinköpen görs 
vid Telefonplan. En del matinköp görs vid Coop forum vid Västberga. Men oftast 
så blir det Hemköp som ligger bara några meter från tunnelbanan;   

 
”Oftast så blir det en gång på helgen på Coop forum för att 
det är lite billigare, men annars så blir det hemköp eller 
lilla Coop. 9 gånger av 10 så blir det hemköp. Jag vet 
inte.. jag gillar inte det lilla Coop, det känns såhära litet, 
som en labyrint typ. Avståndsmässigt kanske de är lika 
nära till lilla Coop som hemköp, men jag vet inte.. det blir 
bara mest Hemköp”  

 
A äter ofta ute. Inte sällan blir det minst en gång per dag. Även om det ofta 
innebär att A går ut på lunchen vid arbetsplatsen vid Stureplan, så äter 
uppskattningsvis A ute två gånger i veckan vid Telefonplan. Oftast blir det 
antingen på det nyöppnade Svenska Hamburgerköket, eller Svenska Sushiköket. 
På frågan om varför just dessa restauranger är att föredra, menar A att dessa både 
är av bra kvalitet och prisvärda; ”Svenska hamburgerköket är jättebra och 
prisvärt, och det är massa goda öler, första gången vi var där var det ganska hypat, 
typ kö i två timmar” 
 
I övrigt kan inte A komma på någon annan service som A brukar använda sig av i 
området. Även om A ibland har varit och klättrat vid klättercentret som ligger vid 
Telefonplan, är detta inget som görs regelbundet. Och även om 
träningsanläggningen Sats också finns på Telefonplan, väljer ofta A att träna på 
lunchen vid Sats Stureplan. Detta blir exempelvis tydligt när A får beskriva hur en 
typisk vardag ser ut;  
 

”Igår var det torsdag va? jag cyklade till jobbet vid 8.40 
tror jag, sen jobbade till kl 12 med diverse projekt sen gick 
jag till Sats Stureplan och tränade en timme och sen åt jag 
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lunch på kontoret. Sen cyklade jag hem i störtregn kl 7, 
sen lagade jag mat hemma och sen satte jag mig vid datorn 
hemma och sen la jag mig, spännande dag va? Sjukt 
händelsefattig”  
 

/// 
 
B är 26 år och flyttade till telefonplan för cirka 1,5 år sedan. B är uppvuxen i 
närområdet (Älvsjö) och när det var dags att leta efter boende kändes Telefonplan 
som ett bra ställe; ”Jag visste att det var många unga som flyttar hit eftersom jag 
är från området”. B jobbar som ekonom i Vreten (Solna) och tar tunnelbanan till 
jobbet varje dag. B berättar att det tar cirka 40 minuter att komma till jobbet och 
att byta transportmedel verkar inte vara ett alternativ: ”Jag äger ingen cykel. Jag 
vill nog inte cykla för att det inte finns några duschmöjligheter”. Att byta ut 
tunnelbanan till att promenera tycks inte heller vara något alternativ; ”(…) dit jag 
oftast tar mig är för långt för att gå, och sen så tycker jag det är tråkigt också”.  
 
Precis som A, berättar B att de mesta av matinköpen görs i närområdet vid 
Telefonplan. Även om vissa stora inköp tycks göras vid Coop i Västberga, eller 
vid Ica Liljeholmen, är det främst Hemköp som B brukar gå till; 

 
”(…) ganska ofta så gör jag mina matinköp i området, 
framförallt för att det ligger en butik [Hemköp] mycket 
nära tunnelbanan. Men sen gör jag ibland mina stora inköp 
på Coop Västberga. Eller så finns ju Ica i Liljeholmen 
också som är jättebra, och där brukar jag handla om jag 
har andra ärenden också, typ systembolaget (…)”  

 
När det kommer till restaurangvanor uppskattar B att det blir ungefär 3 – 4 gånger 
i veckan som B äter ute. Ofta innebär det att B beställer hem mat, snarare än att 
sitta vid restaurangen. B reflekterar kring sina val av restauranger; 
 

”(…) jag sitter sällan på restaurangen, det är ju tråkigt att 
sitta på restaurang själv, därför tar jag hem istället. Jag 
brukar gå på det här tai stället här mitt emot… vet inte vad 
det heter bara… ah och så brukar jag gå till svenska 
sushiköket också. Samt den här hamburgerkiosken här 
mittemot.” 

 
B berättar också att det är positivt att det finns ett gym i närheten. Gymmet finns i 
samma hus som B bor i, vilket gör att alla som bor i huset får bra priser. Samtidigt 
menar B att det är smidigt eftersom det är bra öppettider och B gärna vill träna 
sent på kvällen. Förutom gymmet kan inte B komma på någon annan service eller 
aktivitet som B brukar utöva i området;  
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”Jag tränar på gymmet… gör jag nått mer? nej det är nog 
det. Jag borde vara ute och springa men det finns ju 
löpband på gymmet. Jag gillar inte att springa på asfalt, då 
vill man ju ha en större park. Svandammsparken är ju inte 
jättestor. Jag vill inte springa den 40 varv.” 
 

/// 
 
C är 24 år och har bott i Telefonplan i nästan 3 år. C är ingenjör och jobbar för 
närvarande Täby. För att ta sig till jobbet menar C att är det nästan inte finns 
något alternativ annat än att ta tunnelbanan; ”Jag jobbar nu i Täby så jag måste 
med röda linjen, så jag har egentligen inget val. Jag måste ta den resan. Den tar 
mig ungefär 45 minuter.” Att byta transportmedel verkar inte heller vara något 
alternativ för C; ”jag tycker ofta om jag ska ta mig någonstans så är det långt… 
jag kan ju alltid cykla till Täby men det har jag ingen lust med (skratt). Nere i stan 
känner jag mig så låst med en cykel.”  
 
När de kommer till matinköpen berättar C att mycket av de vardagliga 
matinköpen görs vid Hemköp i Telefonplan. C förklarar att det främst är av 
praktiska skäl som Hemköp vid tunnelbanan används till de vardagliga 
matinköpen; 
 

”(…) jag är praktiskt av mig och sen känner jag att det är 
rätt bra priser så jag känner ingen anledning att åka iväg 
och storhandla. Det är typ dom främsta skälen helt 
enkelt… När jag flyttade hit var jag på Coop [Västberga] 
men jag kom fram till att det inte var så mycket billigare”  

 
När restaurangvanorna kom på tal tycks det finnas en tydlig idé om vilka 
restauranger i området som C anser som attraktiva. Även om C inte förefaller äta 
ute i lika stor utsträckning som många andra informanter. Finns det likväl en 
tydlig föreställning om vilka restauranger som C gillar;  
 

”Jag äter ute här [Telefonplan] varannan vecka kanske… 
och det blir ju in princip bara Svenska Sushiköket (…) Det 
är ju typ ganska nära, och det är trevligt, det känns typ 
lokalt men ändå lite fint. Sen så är det väldigt fräscht och 
god mat… Trevlig personal. Sen så är det ju kul att det 
finns ett så bra ställe som ligger nära, så man vill ju på nått 
sätt stödja det. ”  
 

Eftersom det finns ett flertal träningsanläggningar som ligger nära informanternas 
bostäder, är det ofta dessa som nämns när de boende får reflektera kring hur de 
använder sin omgivning. C går bland annat ofta till Puls och Träning eftersom det 
ligger i nära anslutning till bostaden. I övrigt tycks C föredra att utnyttja mycket 
av servicen inne centrala stan; 
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”Frisör… det finns ju här, men det gör jag inne i stan. 
Samma sak är det med kemtvätten, det finns ju en här i 
närheten men av nån anledning så använder jag inte den, 
vet inte varför… den är så liten… så det gör jag också 
inne i stan. Så jag saknar nog en riktigt stor kemtvätt, som 
känns seriös.” 

 
/// 

 
D är 26 år och flyttade till Telefonplan för 1 år sedan. D är ingenjör och har för 
närvarande sin arbetsplats i Södertälje. Även om det tar 60 minuter för D att ta sig 
till jobbet, uppskattar D Telefonplan eftersom det finns goda transportmöjligheter 
i området.  
 
D gör de mesta av sina matinköp i närområdet. Även om D tycks vara medveten 
om att närmsta butiken inte är billigast, är det likväl den butik som används till de 
vardagliga matinköpen; 
 

”Det blir oftast på Hemköp, just för att det är nära. 
Egentligen kan man ju tycka att Coop där borta 
[Västberga] är större och så och därför borde vara den 
bästa, för småköp är ju dumt för ekonomin och så… men 
sen så känner jag att jag inte hinner springa dit, och då är 
det skönt att Hemköp är nära”  

 
Även D tycks ha tydliga idéer om vilka restauranger som är bra i området. Även 
här är det Landet och Svenska Sushiköket som kommer på tal;  
 

”Ja.. jag gillar ju Landet, det är ett självklart val. Jag har 
hört att det ska vara gott, det är lite intressant också. Sen 
har ju jag hört att det ska vara dyrt också… men det spelar 
egentligen ingen roll för att smaken och att det är gott styr 
lite mer… Men nu när jag tänker efter var det väldigt 
länge sedan jag var på Landet… Däremot brukar jag gå på 
Svenska Sushi köket när jag äter ute. Det är min favorit. 
Om jag går ut och käkar så väljer jag ofta Sushi köket, 
nästan mer än vad jag äter i stan. Det är för att de är 
proffsiga, det känns äkta, typ såhär välgjort.” 

 
I övrigt använder inte D så mycket service i området. Eftersom föräldrarna bor i 
Huddinge, och arbetsplatsen ligger i Södertälje, väljer ofta D att göra mycket 
servicerelaterat i de områdena; 
 

”Jag besöker ju Södertälje varje dag, och på kvällarna 
ibland är jag i Huddinge. Eller så brukar jag åka in till stan 
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när jag besöker min pojkväns föräldrar eller kompisar. När 
jag tänker efter så är jag inte så mycket i närområdet här i 
hägersten” 
 

D tränar dock på Puls och träning som ligger i nära anslutning till bostaden, även 
här beskrivs ”att det är nära” vara den främsta anledningen till valet av 
träningsanläggning.  
 

/// 
 
E är 28 år och har bott i Telefonplan i bara några månader. E studerar 
förpackningsdesign vid en skola i Vasastan och väljer nästan alltid att åka 
tunnelbanan till skolan eftersom det både är snabbt och smidigt. I enstaka fall 
händer det att E väljer att promenera hem;  
 

”Har man ett hektiskt liv kan man ju få in lite 
vardagsmotion också. Idag valde jag exempelvis att gå 
hem från vasastan. Eller jag tog mig till centralen och så 
gick jag från centralen hit. Det tog ju ganska lång tid, typ 
en timma ett ta sig från centralen hit.” 

 
Även E gör de mesta av sina matinköp i området runt Telefonplan. Av 
ekonomiska anledningar försöker dock E att undvika att handla på det närliggande 
Hemköp, och istället göra de mesta av matinköpen vid Liljeholmen;  

 
”Jamen jag köper på hemköp en del men jag gör inte min 
stora matshopping på hemköp för att det är litet och det är 
dyrt. Samma sak med det lilla Coop som ligger här i 
närheten, det känns inte så fräscht. Jag föredrar att handla 
smart (…) Min storhandling gör jag på Liljeholmen där 
det finns ett större Ica, men där finns också Willys, Lidl 
och Coop, så där har du alltså fyra stycken bredvid 
varandra.”  
 

Även om E är relativt nyinflyttad är E medveten om vilka restauranger som finns i 
området, och ännu inte besökt någon av restaurangerna finns det likväl en idé om 
vilka som kommer att besökas i framtiden;  
 

”Eftersom jag inte har bott här så länge har jag inte så koll, 
men jag har varit på Landet… men jag tror också att det 
kommer bli mer i framtiden, typ Svenska Sushiköket. (…) 
jag vill ändå gå på bra ställen så jag går inte på sådana här 
sjaskiga take-away ställen. Men det som styr också är… 
bra mat men också om det har lite trendfaktor (…) Jag tror 
att de [Svenska Sushiköket och Landet] passar mig, 
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Sushiköket har jag ju inte varit på ännu men jag har hört 
så bra om det…”  

 
E tycker att det är positivt att det finns möjligheter till ett flertal aktiviteter i 
området, och att det finns ett stort serviceutbud. Samtidigt använder inte alltid E 
själv den service som finns. Detta beror delvis på att E har preferenser som gör att 
det passar bättre att uträtta vissa ärenden och aktiviteter inne i stan, exempelvis;  
 

”det finns ju ett bibliotek som är ganska nära här, men där 
jag aldrig varit inne. De har så konstiga öppettider så det 
blir hellre att jag väljer att gå till kulturhuset eller 
någonstans i stan för det passar mina tider mycket bättre” 

 
Samma resonemang gäller även när E reflekterar över sina fritidsaktiviteter. Även 
om det finns ett flertal träningsanläggningar i området utnyttjar inte E den 
servicen; ”Jag gillar ju att gå på friskis och svettis och då är det närmaste i 
Hornstull.” 
 

/// 
 
F är 41 år och har bott på Telefonplan i 1 år. F jobbar som förskolelärare på 
Reimersholme vid Hornstull och berättar att det är smidigt att bo på Telefonplan 
eftersom det bara tar några minuter till jobbet med tunnelbanan. Samtidigt tycks F 
inte ha reflekterat kring sitt val av transportmedel; ”Varför jag använder 
tunnelbanan?... har inte tänkt på det.. det är ju en vana, det är smidigt och det går 
ju rätt snabbt till Hornstull. Det är ju bara tre stationer.”  
 
Liksom de flesta informanterna gör även F sina matinköp i området. Antingen på 
Hemköp vid Telefonplan, Liljeholmen eller på Coop forum vid Västberga;     
 

”Dom vardagliga inköpen gör jag här [Telefonplan] eller i 
Liljeholmen. Jag brukar stanna där på vägen hem från 
jobbet. Om jag ska storhandla brukar vi åka iväg till 
kungens kurva och Ica kvantum. Dom två småbutikerna, 
konsum vid svandammsparken och hemköp är ju ganska 
dyra så ibland blir det småinköp där, men jag går hellre till 
stora Coop [Västberga]. ”  

 
F äter ute ungefär 2 dagar i veckan. Många gånger väljer F en restaurang vid sitt 
närområde; 
 

”När vi ska gå ut och äta middag så skulle jag vilja säga 
att 80 % av gångerna är det här, och de andra gångerna 
blir det inne i stan. Jag brukar gå på indiska restaurangen 
Amazing India… eller hit [Tre vänner] Sen köper vi väl 
pizza ibland och då går vi ofta till Italia tror jag den 
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heter… den ligger mitt emot konstfack. Ibland äter jag 
också på McDonald’s vid Coop [Västberga]. När jag är lat 
och varit och handlat så går jag förbi där.”  
 

/// 
 
G är 24 år och flyttade till sin Sambo i Telefonplan för 1,5 år sedan. G jobbar som 
arrestvaktare vid Mariatorget på södermalm och berättar att det bara tar 8 minuter 
med tunnelbanan till jobbet från Telefonplan. Att det går fort och är smidigt är 
den främsta anledningen till att G tar tunnelbanan istället för att exempelvis gå 
eller cykla; ”Alltså jag skulle ju kunna ta gå till jobbet för att det är så nära men 
då skulle jag behöva gå upp så tidigt, typ halv 6…”   
 
När det kommer till matinköpen försöker G storhandla någon gång i månaden. 
Ofta blir det då på Coop forum i Västberga eller vid Kungens Kurva. Men till 
skillnad från de andra informanterna gör G de mesta av de vardagliga matinköpen 
i anslutning till sin arbetsplats lokalisering vid Mariatorget. Även här tycks det 
vara av praktiska skäl; ”Jag kan inte säga att Hemköp eller Coop är långt borta 
härifrån [informantens bostad] men Ica ligger precis mitt emot mitt jobb”  
 
G utnyttjar inte restaurangerna i närområdet så ofta men det kan hända att det bli 
någon gång per månad. Nästan uteslutande går då G till Svenska Sushiköket ”det 
är typ den enda stället som jag går till (…) Det är gott och det är bra kvalitet.” 
 
Eftersom G är uppvuxen på södermalm har det blivit att mycket av den vardagliga 
servicen fortfarande uträttas på Södermalm. G gillar dock att träna och berättar att 
det är perfekt att ha ett gym nära sin bostad i Telefonplan. Gymmet är också den 
enda aktiviteten som G utövar i närområdet. Oftast brukar G varva mellan att gå 
på gymmet hemma i Telefonplan, och att gå till gymmet på sin arbetsplats. G 
redogör motvilligt sin – enligt egen utsago – triviala vardag; 
 

”Vill du verkligen veta min jobbdag? En jobbdag går jag 
upp typ vid 6 tiden, tar tunnelbanan till jobbet på 
Mariatorget, vid kl ett går jag ut och handlar sallad 
någonstans, jobbar sedan fram till kl sju. Sedan åker jag 
antingen hem hit [Telefonplan] och gymmar eller så 
gymmar jag direkt på polisens gym [Mariatorget]. När jag 
kommer hem är klockan typ 9”  
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Bilder från Telefonplan (Andersson, 2013) 
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5. D I S K U S S I O N 
 

I följande kapitel kommer uppsatsens empiriska material att diskuteras utifrån 
uppsatsen teoretiska positionering. Denna diskussion kommer bland annat belysa 
relationen mellan individ och struktur och skapa en förståelse för människors 
vardagliga aktiviteter och handlingar, samt hur detta kan relateras till planering 
och idealet Promenadstaden.   
 

5.1 Vardagslivets vanemässiga handlingar 
 

Att studera hur människor använder sin närmiljö innebär att studera människors 
vardagliga rutiner och aktiviteter. För att förstå vad människor gör och varför 
människor gör på ett visst sätt, är det både relevant och intressant att ta hjälp från 
sociologiska förklaringsmodeller och handlingsteorier. I linje med Edling och 
Liljeros (2010) är en sådan ansats särskilt viktig eftersom den kan hjälpa oss att 
förstå relation mellan individ och struktur (eller människan i relation till sin 
omgivning). Enligt Webers klassiska handlingsteori kännetecknas människors 
handlingar av både intentionella och icke-intentionella handlingar, och det som 
skiljer dessa är främst medvetenheten – alltså hur rationell och medveten 
handlingen är. Om vi här diskuterar de boendes vardagliga handlingar och 
aktiviteter i Telefonplan utifrån ett sådant resonemang – vad är det som driver 
människorna att bete sig på ett visst sätt (och inte på ett annat)? Av de boendes 
berättelser blir det tydligt att människors vardag i Telefonplan upprätthålls av 
många vanemässiga handlingar. Låt oss här ta några exempel. Många av de 
boende har berättat att de tar tunnelbanan till jobbet. På frågan om varför de tar 
tunnelbanan till jobbet menade många att det var för att det går snabbt, att 
tunnelbanan är nära eller för att den är smidig. Ur detta kan det tolkas som att det 
finns tydliga motiv som underbygger människors val att åka tunnelbanan till 
jobbet, framför andra transportmedel. Men huruvida detta är en handling som 
människor dagligen reflekterar kring är svårt att svara på. Däremot är det mest 
troligt att så inte är fallet. En av de boende berättar bland annat att tunnelbanan 
tycks vara det enda alternativet; ”jag måste ta den resan”. En annan boende 
utrycker sig explicit; ”Varför jag använder tunnelbanan?... har inte tänkt på det.. 
det är ju en vana”. Valet att åka tunnelbana till jobbet kanske inte är ett 
genomgrundat val i den bemärkelsen. Att ta tunnelbanan varje morgon är en del 
av människornas rutiner och därför förefaller den handlingen också att ske ganska 
oreflekterat.  
 
På liknande sätt kan de boendes matinköp förklaras. Av de boendes berättelser 
tycks de mesta av matinköpen göras i närområdet vid Telefonplan (Liljeholmen 
eller Västberga). På frågan om varför de boende köper mat i närområdet menade 
många att det är smidigt, att det går fort och att det framför allt ligger i anslutning 
till tunnelbanan på vägen hem. Intressant är också att några av de boende tycks 
vara medvetna om att den närmsta butiken inte är den billigaste, men att den 
likväl är den butik där matinköpen görs. Som en av informanterna förklarar; 
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”Egentligen kan man ju tycka att Coop där borta [Västberga] är större och så och 
därför borde vara den bästa, för småköp är ju dumt för ekonomin och så… men 
sen så känner jag att jag inte hinner springa dit”. Precis som Mahmoodian (1997) 
argumenterar förefaller många av människors handlingar i Telefonplan ske utan 
närmre reflektion. Många av vardagens sysslor – att åka tunnelbanan eller att 
handla mat efter jobbet - tycks ibland vara så invanda handlingar att människor 
sällan stannar upp och reflekterar kring om det är det mest optimala eller inte.  
 

5.2 Du är vad du gör och du gör vad du är 
 
Även om vardagslivet innebär många vanemässiga handlingar, kan vardagen 
också innebära handlingar som i högre utsträckning drivs av preferenser eller 
medvetna motiv. Bourdieu (1987) menar att människors handlingar är en 
återspegling av människors olika tillgång till kapital. Av de olika typerna av 
kapital som Bourdieu beskriver är det symboliska kapitalet mycket intressant i 
detta avseende. Det symboliska kapitalet innebär att människor drivs av att 
tillskriva sig olika symboliska värden och utifrån dessa kan människan öka sin 
sociala status i en grupp. I denna mening innebär det symboliska värdet inte bara 
status, det innebär också ett sammanhang i en grupp. På många sätt kan därför de 
symboliska attributen även skänka identitet och tillhörighet. Frågan som uppstår 
här är dock hur Bourdieus idéer om positionering och symboliskt kapital tar sig 
uttryck i praktiken. Även om det är svårt att utvärdera de egentliga motiven till 
varför människors gör saker, finns det likväl ett flertal inslag i de boendes 
berättelser där dessa abstrakta idéer blir påtagligt konkreta. Särskilt tydliga blev 
dessa idéer när de boende reflekterade kring vilka restauranger de brukar besöka i 
området. De flesta informanter hade en ganska tydlig föreställning och vilka 
restauranger i området som kan anses som attraktiva. I nästan alla intervjuer 
beskrevs områdets två mest trendiga restauranger – Landet och Svenska 
Sushiköket – som favoritrestaurangerna i området. Inte sällan fanns de även 
tydliga argument till varför informanterna valde att gå till dessa restauranger; 
”Om jag går ut och käkar så väljer jag ofta Sushi köket, nästan mer än vad jag äter 
i stan. Det är för att de är proffsiga, det känns äkta, typ såhär välgjort.” Även en 
av de boende som inte ännu besökt restaurangen, menar att den kommer passa 
informanten; ”Jag tror att de [Svenska Sushiköket och Landet] passar mig, 
Sushiköket har jag ju inte varit på ännu men jag har hört så bra om det…” Båda 
dessa citat skulle kunna tolkas som att valet att gå till dessa restauranger har ett 
symbolisk värde. Att det är ”trendigt”, att det ”känns äkta”, eller att det ”passar 
mig” är alla exempel på motiv skulle kunna matchas in på Bourdieus kriterier om 
att människor gör det som ökar deras symboliska kapital. Enligt Bourdieu är det 
symboliska kapitalet särskilt viktigt eftersom människor även drivs av målet att 
göra den egna gruppens visioner och ideal till de officiella och rätta. I berättelsen 
om restauranglivet i Telefonplan är det inte svårt att bli medveten om vad som 
anses som det officiella, eller rätta.  
 
 
 



  36 

5.3 Vardagslivet är inte isolerat från strukturen 
 

Den här uppsatsen tog sitt avstamp i den filosofiskt polariserande diskussionen 
mellan å ena sidan individen och andra sidan strukturen. Draget till sin spets kan 
dessa positioner definieras som den fria individens vilja och determinism; där den 
fria individen vilja innebär att människans handlingar är oberoende av sin 
omgivning och där determinism innebär att människan på många sätt är bestämd 
av sin omgivning. I ljuset av dessa polariserade positioneringar är det både 
intressant och relevant att diskutera hur den här uppsatsen kan förhållas; är 
människor helt bestämda av strukturen? Eller kan människor handlingar och 
vardagsliv friställas från strukturella förutsättningar? För det första är det sant att 
denna uppsats har pekat på att människors handlingar delvis kan ta skepnaden av 
att vara rätt så vanemässiga och icke-intentionella. Handlingarna sker ganska ofta 
utan närmare eftertanke, snarare än utifrån en medveten reflektion. I vissa 
avseenden tycks dock handlingarna vara mer intentionella i den mening att de 
drivs av olika preferenser. Detta kanske särskilt är tydligt vid handlingar där det 
finns tydliga mål att uppnå (i.e. gå på en restaurang för att den är trendig eller för 
att det är god mat, kanske snarare än att den geografiskt ligger nära?), och där det 
- utifrån Bourdieus resonemang - finns skäl att anta att människor vill positionera 
sig inom sin grupp. Att det finns underliggande preferenser som driver 
människors handlingar kan i linje med Naess och Saglies (2000) resonemang 
innebära att det är svårt att förutspå hur människor kommer att använda sin 
närmiljö, särkilt eftersom detta kanske innebär att de boende inte alltid kommer 
att välja det närmaste caféet eller restaurangen, om det inte faller inom ramen för 
de boendes preferenser.  
 
Men detta innebär inte att de boende i Telefonplan är oberoende av sin 
omgivning. Struktur inom planering kan inte isoleras till de fysiskt materiella 
objekten. Struktur spelas ut på ett flertal plan och det fysiska är ett av dem. Men 
struktur i planering är också extremt sammanlänkat till sociala strukturer. Precis 
som Ahrne (2007) argumenterar finns det ett flertal brister kopplade till idéerna 
om metodologisk individualism och den fria individens vilja, särskilt eftersom en 
sådan positionering implicerar att alla människor har samma förutsättningar och 
möjligheter för att begå en handling. En sådan åskådning utesluter alla idéer om 
att människor – a lá Bourdiansk anda – besitter olika typer av kapital, och därför 
har olika resurser och möjligheter. Även om den fysiska strukturen kanske inte är 
helt avgörande för hur människor kommer att använda sin närmiljö, så innebär 
således inte detta att människan kan friställas från strukturen. Precis som 
Mahmoodian (1997), Thrift (1983) och Bourdieu (1987) argumenterar, så är 
människors vardagliga aktiviteter extremt sammanlänkade till strukturella villkor 
och förutsättningar. Att de boende i Telefonplan har idéer om vilka restauranger 
som är ”rätt”, är ett exempel så gott som något på att människors handlingar är 
definierade av sociala strukturer. Även Thrifts idéer om locales kan illustrera hur 
människors relation till den fysiska miljön är påverkade av sociala förutsättningar. 
Locales är samlingsbegreppet på platser och noder som strukturer människors 
vardagliga aktiviteter och rutiner. För att konkretisera idén om locales kan vi här 
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använda oss av hur de boende i Telefonplan berättar om sitt vardagsliv. En locales 
kan exempelvis vara benämningen på hemmet i Telefonplan, arbetsplatsen i 
Solna, gymmet på andra sidan gatan, mataffären vid tunnelbanan etc. 
Underliggande i Thrifts resonemang är att det är kapitalistiska premisser som 
kommer bestämma människors livsbanor (alltså vilka locales de kommer tillhöra). 
Ur detta kan det således tolkas som att människans vardagliga aktiviteter och 
handlingar är ganska så bestämda av strukturen, och i denna mening särskilt av 
sociala strukturer. Thrifts resonemang är också intressant eftersom idén om 
locales också tar sig utryck i den fysiska miljön. Kapitalistiska förutsättningar (eg. 
var människor bor eller vilken typ av jobb människor har) kommer i sin tur också 
definiera hur människor använder den fysiska miljön.    
 
Här kan det vara relevant att återvända till uppsatsens syfte. En av de 
inledningsvis ställda frågeställningarna ämnade undersöka hur mycket människor 
påverkas av den fysiska strukturen. Såhär långt har det argumenterats att 
människors vardagsliv inte kan isoleras från strukturella förutsättningar. 
Människors vardagliga aktivteter och handlingar tycks på många sätt vara 
definierade av sociala strukturer och villkor. Men är det enbart sociala strukturer 
som påverkar vardagslivets rutiner och aktivteter? Nej, precis som Beauregard 
(2012) resonerar så bortser ett sådant argument från att den fysiska strukturen 
lägger ut förutsättningar för människors beteenden och handlingar. Låt oss här 
återvända till Telefonplan. Av de boendes berättelser är det helt uppenbart att 
mycket av människans vardagsliv kan relateras till fysiska förutsättningar. De 
boende kliver upp på morgonen och tar tunnelbanan till jobbet för att det faktiskt 
finns en tunnelbana som är nära och som går smidigt. Många av de boende väljer 
också att gå till det lokala gymmet för att det ligger 10 meter från dörren. De gör 
sina vardagsinköp på Hemköp för att det ligger på vägen från tunnelbanan. Likaså 
väljer också människor att gå på restaurang i närområdet för att det faktiskt finns 
ett lokalt restaurangutbud i området. Att hävda att människor bara påverkas av 
sociala strukturer vore att totalt förbise den fysiska strukturens inflytande på 
människors vardagliga rutiner och handlingar. Kanske kan vi här återvända till 
Beauregards (2012) resonemang om att den fysiska strukturen utgör viktiga 
funktioner eftersom – utan dessa – skulle social interaktion vara omöjlig. Kanske 
bör vi även repetera Lidskog (1998) som menar att det fysiska och det sociala inte 
bör ses som två separata fenomen; ”The social is often inherent in what is usually 
seen as the physical, just as the physical is often integral to what is perceived as 
the social” (Lidskog, 1998, s.28). Även utifrån hur de boende i Telefonplan 
berättar om sina vardagliga aktiviteter verkar det skäligt att anta att människors 
vardagsliv både är definierat av fysiska förutsättningar, likväl som sociala villkor.  
 

5.4 Svårigheten att bedöma den sociala konsekvensen av en fysisk miljö 
 
Diskussionen hittills har centrerats kring den komplexa relationen mellan individ 
och struktur, och särskilt kring den svåra men likaså viktiga frågan om hur mycket 
människors påverkas av sin omgivning. Denna diskussion kan också i mångt och 
mycket relateras till en av planeringens främsta och mest grundläggande 
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utmaningar; svårigheten att förutspå hur människors kommer använda sin fysiska 
miljö. I vidare mening innebär detta att det också är svårt att förutse om utfallet av 
en plan kommer att samstämma med de initiala idéerna. När Rydin (2007) 
beskriver den samtida planeringens utmaningar framställs också just denna 
problematik som en av de främsta. Rydin menar bland annat finns ett flertal 
svårgreppbara samhälleliga processer som gör att planeringen inte längre kan ta 
för givet att de initiala idéerna kommer att realiseras. Ur detta förfaller det av stor 
vikt för en planerare att få kunskap om varför inte alltid utfallet samstämmer med 
de tänkta planerna. Eller snarare, vad det finns för underliggande processer som 
gör att det är så svårt att bedöma den sociala konsekvensen av en fysisk miljö? I 
denna uppsats har några av dessa processer blivit synliggjorda;     
 
För det första, att höja diskussionen om individen och strukturen kan 
förhoppningsvis skapa en skapa en förståelse kring varför relationen mellan den 
fysiska strukturen och människors vardagsliv är så svårnavigerad och komplex. 
Det finns ingen enkel modell som kan förklara hur mycket människor kommer att 
påverkas av sin omgivning. Förhoppningsvis kan därför denna diskussion även 
initiera en problematisering kring den bestämmande definition som denna relation 
ofta tilldelas (framförallt inom planeringsdisciplinen). Kanske bör vi i större 
utsträckning ifrågasätta de ibland så förenklade ekvationerna som ofta 
förekommer i planeringsdiskursen; blir en tät stad per automatik en socialt 
integrerad stad? Kommer den pendlade människan välja att promenera till sitt 
jobb om staden planerar för promenadstråk mellan stadens områden? Eller 
kommer verkligen idén om den lokalt förankrade människan faktisk realiseras om 
service, arbetsplatser och restauranger etableras i området? Utifrån den diskussion 
som väglett denna uppsats förefaller dessa frågor vara extremt svåra att svara på.  
Dessa frågor blir särkilt svåra att närma sig eftersom att denna uppsats – för det 
andra – har pekat på att människors vardagsliv och handlingar på många sätt 
grundar sig i olika sociologiska förklaringar. Mycket av människors vardagliga 
aktiviteter och handlingar är definierade av sociala villkor. Detta innebär blad 
annat att människor inte alltid gör det som till synes kan verka mest logiskt för en 
planerare. Människor gör det som är mest logiskt för dem. Detta går i linje med 
Mahmoodians (1997) resonemang att människor är en del av en social struktur 
som förmedlar vad som är meningsfullt eller inte. Det är också exakt detta som 
gör att planering är så svårt. Sociologiska motiv och handlingar sker på ett så 
mentalt plan att de som ämnar översätta dessa idéer till en fysisk plan inte står för 
en lätt uppgift.  
 

5.5 Promenadstadens dilemma   
 
Ett grundläggande syfte med denna uppsats var att skapa en förståelse för hur den 
fysiska strukturen samverkar med den sociala organisationen – och särskilt belysa 
detta utifrån det samtida normativa planeringsidealet Promenadstaden. Genom att 
intervjua boende i ett nyproducerat område i Telefonplan var syftet med uppsatsen 
att skapa en förståelse för hur och varför de boende använder sitt närområde. 
Detta har främst undersökts utifrån planeringsidealet Promenadstaden som för 
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närvarande vägleder Stockholm stads utveckling. Även om Promenadstaden är en 
översiktsplan som i den meningen lägger ut ett flertal strategier och inriktningar, 
har Promenadstaden ett flertal sociala implikationer på människors vardagsliv. I 
denna uppsats har Promenadstaden bland annat tolkats som en social vision där 
människor ämnar leva lokalt och använda sig av den service som finns i 
närområdet. 
 
Den fysiska utformningen av det nya bostadsområdet i Telefonplan är onekligen 
inspirerat av Promenadstadsidealet. Den fysiska strukturen med slutna 
bostadskvarter vittnar om att det finns ett ideal hämtat i den traditionella 
innerstadsmiljön. Detta uttrycks även i Stadsbyggnadsnämndes beslut för området 
där det uttryckligen finns en önskan att uppnå en funktionsblandad miljö av 
stadsmässiga kvaliteter. Men eftersom det inte finns några garanter att utfallet av 
en plan kommer att motsvara de initiala idéerna, är det befogat att problematisera 
om Promenadstaden verkligen kommer bli en Promenadstad. Eller som frågan är 
formulerad i denna uppsats – på vilket sätt samstämmer de boendes vardagsliv i 
Telefonplan med idealet Promenadstaden?  
 
För att diskutera den frågan kan det först vara relevant att sammanfatta uppsatsens 
huvudtes. Inom planering måste det finnas kunskap om både fysiska och sociala 
strukturer. Detta är särskilt viktigt eftersom fysiska och sociala strukturer kan 
hjälpa till att förklara varför människor använder (eller inte använder) sitt 
närområde. Den fysiska strykturen (eg. närhet till service, arbetsplatser, eller 
infrastruktur) ger människor möjligheter och förutsättningar. Samtidigt finns det 
också ett flertal sociologiska grunder till varför människor gör på ett visst sätt 
(och inte på ett annat). Det är också detta som är Promenadstadens dilemma; även 
om promenadstaden lägger ut förutsättningar och möjligheter för en 
Promenadstad, finns det ett flertal sociologiska grunder till att människor kanske 
inte kommer använda sin omgivning i enlighet med de initiala planerna.  
 
I denna uppsats blir kanske detta dilemma tydligt redan i den inledande teoretiska 
diskussionen, men framförallt konkretiseras detta dilemma i och med boendes 
berättelser om hur de använder sin omgivning. Vad som diskuterats tidigare i 
denna uppsats är bland annat att många av de boendes vardagliga aktiviteter är rätt 
så triviala. Många handlingar sker vanemässigt, snarare än utifrån medvetna och 
välgrundade val. Detta gör att många boende förefaller uppskatta parametrar som 
att ”det är nära” eller att ”det är smidigt”. Det är kanske också detta som talar för 
idealet Promenadstaden och idéerna om funktionsblandning och lokalt 
serviceutbud. Många människor har inte så mycket tid att disponera, att det lokala 
utbudet därefter upplevs som det mest rimliga, smidiga, eller rationella.  
 
Å andra sidan lever inte människor lokalt (i den mening att de inte tillbringar 
betydande många timmar i sitt närområde). Ingen av de boende arbetar i sitt 
område och många har specialiserade jobb som innebär dagliga och relativt långa 
resor. Detta liknar på många sätt Thrifts (1983) resonemang om att människors 
locales inte nödvändigtvis är lokala. Detta gör att det ibland kan upplevas mest 
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logiskt att exempelvis ”stanna och handla någonstans på vägen hem”, än att 
handla i sitt närområde. Dessutom, även om den geografiska parametern ”nära” 
ofta kommer upp när de boende reflekterar kring sina handlingar, är denna 
parameter likväl inte alltid giltig. Människor gör det som är meningsfullt för dem, 
och likaså kommer den fysiska miljön att användas därefter. Att exempelvis göra 
något enbart utifrån kriteriet att det ligger nära, kanske inte alltid är avgörande för 
människors handlingar och motiv. Detta blev exempelvis tydligt när de boende 
fick reflektera kring vad som styr deras val av restaurang. Här blev det uppenbart 
att det finns preferenser och utpräglade idéer om vad som anses som en bra 
restaurang eller inte. Att människor präglas av sociala strukturer och preferenser 
kan således implicera svårigheter att uppnå idealet Promenadstaden, och kanske 
särkilt idén om funktionsblandade närmiljöer. Draget till sin spets kan exempelvis 
Bourdieus resonemang om att människor vill positionera sig innebära att 
människor inte alls kommer välja att utnyttja sin närmiljö. Särskilt om den fysiska 
närmiljön inte erhåller attribut och värden som kan öka människors symboliska 
kapital.    
 
Vad denna uppsats således vill betona är att det finns både starka och svaga 
argument för Promenadstaden. Att argumentera att idealet Promenadstaden inte 
kommer ge förutsättningar för att uppnå sina egna mål (idén om det 
funktionsblandade och lokala närområdet), vore att helt bortse från den fysiska 
strukturens betydelse för människors vardagsliv. Men att argumentera att 
människors vardagsliv per automatik kommer att gå i paritet med 
promenadstadsplanerna, vore lika med att förbise de sociala grunder och villkor 
som varje dag påverkar hur människor använder sin miljö. Ett sådant argument är 
därför en lika oreflekterad tanke.   
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6. A V S L U T A N D E  R E F L E K T I O N E R 
 
Det grundläggande syftet med denna uppsats har varit att skapa en förståelse för 
relationen mellan stadens fysiska och sociala struktur. Allteftersom jag skrivit 
denna uppsats har det uppkommit ett flertal uppenbara utmaningar. I det här 
kapitlet kommer jag därför att kritiskt utvärdera uppsatsen, samt reflektera kring 
dess brister. Att undersöka hur människor uppfattar och använder sin miljö är 
ingen liten uppgift, och även om kunskapen från denna studie förhoppningsvis 
kan nyansera hur människan och miljö relaterar till varandra, tar behovet av 
kunskap inte slut här. I slutet av detta kapitel öppnar jag upp för ytterligare 
frågeställningar och tankar inför vidare forskning.    
 

6.1 Kritisk betraktelse – glappet mellan berättelse och verklighet 
 
Intervjuer är svåra att genomföra. Framförallt är det en utmaning att utforma 
intervjuerna så att de verkligen undersöker det som ämnas undersökas. Det är 
därför relevant att reflektera kring uppsatsen validitet, samt att utvärdera min egen 
roll och påverkan som forskare i denna studie. En stor del av det empiriska 
materialet i denna uppsats baseras på de boendes berättelser av deras vardagliga 
liv, alltså hur de boende uppfattar att de använder sin omgivning, service, 
restauranger etc. Vad som blev tydligt i vissa berättelser är att det ibland tycks 
finnas diskrepens mellan hur informanterna berättar om sin närmiljö och hur de 
kanske egentligen använder sin närmiljö. På frågan om vilken restaurang 
informanten brukar använda var det bland annat en boende som menade att 
Restaurang Landet är en favorit. Samtidigt visade det sig att informanten i fråga 
inte har gått till restaurangen på väldigt länge, och inte heller kunde minnas att ha 
varit där det senaste året. Denna motsägelsefullhet är såklart ett problem i termer 
av validitet, eftersom det i denna mening är svårt att utvärdera hur sanningsenliga 
berättelserna är (alltså hur informanten egentligen använder sin närmiljö).  
 
Men att vissa berättelser kan tolkas som motsägelsefulla är också intressant. 
Motsägelsefullheten i informanternas berättelser skulle kunna tolkas som att det 
finns en idé att människor vill uppfattas på ett speciellt sätt. Kanske förespråkas 
Restaurang Landet för att det anses legitimt att gå på den restaurangen, och att de 
boende i Telefonplan därför gärna nämner den restaurangen när deras 
restaurangvanor kommer på tal (även om de kanske mer ofta går till närmsta 
hamburgerkiosk). Detta blir särkilt tydligt i ljuset av Bourdieus teorier om 
symboliskt kapital och att människor tillskriver sig olika legitima attribut för att 
erkänna en position inom den egna gruppen. Utifrån en metodologisk diskussion 
kan detta anses problematiskt (särskilt i termer av validitet), men detta styrker 
också ett centralt resonemang i denna uppsats; att människor använder olika 
fysiska attribut för att positionera sig och reproducera idéer om vem de är. Genom 
att säga att de gillar Landet tillskriver de sig symboliska värden, även om de 
kanske inte direkt fysisk infinner sig på restaurangen.  
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Med anledning av denna diskussion vore det även här oreflekterat om jag inte såg 
till min egen påvekan som forskare. Det är mycket troligt att jag som forskare har 
styrt de boendes berättelser; att informanterna exempelvis har svarat utifrån vad 
de tror att jag vill höra, eller utifrån hur de vill uppfattas inför mig. Detta är 
såklart ett problem. Inte är det heller lätt att komma runt en sådan problematik. 
Precis som Duncan och Duncan (2001) argumenterar tror jag att det är viktigt att 
förhålla sig kritiskt gentemot informanternas berättelser och svar. Jag tror också 
det är viktigt att kritiskt och öppet reflektera kring de frågor som har ställts under 
intervjuerna. Såhär i efterhand har jag uppmärksammat ett flertal brister med de 
frågor som legat till grund till denna uppsats. Bland annat tror jag att det generellt 
är svårt för informanterna att svara på frågor som ämnar undersöka parametern 
”hur ofta”. Särskilt eftersom det kan betraktas som en svårighet för människor att 
minnas vad de gjort, och varför de gjorde något. Kanske är detta speciellt svårt 
när det kommer till vardagens triviala handlingar som ofta sker utan närmare 
eftertanke. Möjligtvis skulle en dagboksliknande informationsinsamlig ge en mer 
sanningsenlig bild av de boendes vardag, och därför också vara en mer lämplig 
metod i detta avseende.  
 

6.2 Hur kan sociologiska idéer översättas till planering? 
 
Målet med denna uppsats har varit att studera relationen mellan det fysiska och 
det sociala, och utifrån detta har lämpliga teorier försökt att förklara det empiriska 
materialet. Eftersom uppsatsens ämne kan placeras inom ett flertal olika 
vetenskapliga discipliner, har det varit en svårighet att teoretiskt balansera 
uppsatsen. Att förklara hur människor använder sin närmiljö kräver exempelvis en 
förståelse för sociala teorier. Samtidigt som de sociologiska förklaringarna har 
varit extremt centrala för uppsatsen har det funnits en idé att inte applicera en 
alltför sociologisk ansats, utan att hålla sig någonstans inom planeringsfältet (dvs. 
mellan det fysiska och det sociala). Att det inte finns någon vidare teoretisk 
enighet kring relationen mellan det fysiska och det sociala är såklart en svårighet. 
Samtidigt innebär också en sådan kunskapslucka att dessa frågor är extremt 
relevanta och viktiga för både planeringsforskning och planeringspraktik. 
Allteftersom denna uppsats har tagit form, har ett flertal frågor för vidare 
forskning konkretiserats. Eftersom den här uppsatsen bara speglar boende i en 
viss ålderkategori (och därmed i ett visst skede i livet) vore det såklart högst 
relevant att undersöka hur andra ålderskategorier och grupper använder sin 
omgivning; finns det skillnader eller likheter mellan hur olika åldersgrupper 
använder sin omgivning? En annan intressant ansats vore att undersöka olika 
områden och jämföra hur människor använder sin omgivning. Inom tidsramen för 
denna uppsats var det rimligt att begränsa studien till ett fallstudieområde. 
Konsekvensen av detta är att informanterna speglar en relativt homogen 
urvalsgrupp i termer av socioekonomisk bakgrund. Även om det finns extremt 
stora svårigheter med att jämföra områden och platser, vore det likväl intressant 
att studera människors vardagliga aktiviteter och handlingar i olika kontexter. En 
annan fråga som har väckts kan relateras till diskussionen om det fysiska och det 
sociala. En huvudtes i denna uppsats är det finns stora svårigheter att bedöma den 
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sociala konsekvensen av en fysisk miljö. Även om den fysiska strukturen ger 
förutsättningar för att exempelvis uppmuntra vissa aktiviteter eller handlingar, 
finns det ett flertal sociologiska grunder som gör att människors handlingar och 
aktivteter kanske inte kommer gå i paritet med den initiala planen. Med anledning 
av detta dilemma vore det intressant att vidare diskutera hur sociologiska teorier 
bättre kan integreras med den fysiska planeringen. Vad denna uppsats visat är 
bland annat att Bourdieus resonemang och begrepp om symboliskt kapital och 
positionering är av stor relevans för planering. Även om dessa idéer och teorier 
utspelar sig på ett till synes mentalt plan – tar de sig uttryck i den fysiska miljön. 
Och här kommer därför frågan; hur kan dessa mentala och abstrakta idéer 
översättas till planering? Eftersom sociologiska teorier kan hjälpa till att förklara 
hur och varför människor använder (eller inte använder) sin omgivning och sin 
fysiska miljö, är dessa förklaringsmodeller viktiga för att förstå varför kanske inte 
utfallet av en plan samstämmer med det som var tänkt från början. Eller varför 
inte Promenadstaden blir en promenadstad.  
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INTERVJUER 
 
Projektansvarig för utvecklingen av Telefonplan, stadsbyggnadskontoret, [22 
mars 2013] 
 
”A”, Boende, interaktionsdesigner, 27 år [24 maj 2013] 
 
”B”, Boende, ekonom, 26 år [28 maj 2013] 
 
”C”, Boende, ingenjör, 24 år [18 april 2013] 
 
”D”, Boende, ingenjör, 26 år [19 april 2013] 
 
”E” Boende, student produktdesigner, 28 år [17 april 2013] 
 
”F”, Boende, förskolelärare, 41 år [22 april 2013] 
 
”G” Boende Tvålflingan, väktare, 24 år [29 maj 2013] 
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8. A P P E N D I X 
 

Studien tittar på människors beteende i relation till sin fysiska miljö. Du får gärna 
beskriva som mycket som möjligt på varje fråga som ställs. Alla detaljer kan vara 
av intresse för studien. Alla svarsalternativ är öppna, så när frågor som ”hur 
ofta…” ställs, försök ange ett mått som bäst motsvarar din frekvens. Alla svar 
kommer att behandlas anonymt i studien. Om du önskar kommer du ha möjlighet 
att läsa igenom rapporten innan publicering.  
 
Inledande frågor: 
Vilket kvarter/byggnad bor ni i? 
Ålder? 
Finns det barn i hushållet? 
Om ja, ålder? 
Sysselsättning?  
Är du verksam i området eller var ligger din arbetsplats? 
Hur länge har ni bott i området? 
Varför flyttade du till området? 
 
Tema 1 Levande närmiljö  
Nu kommer jag ställa frågor om dina vardagliga aktiviteter 
 
Q1. Hur ofta äter du ute/utanför hemmet (t.ex. Restaurang, café)? 
Q2. När du äter ute – vad är det som styr ditt val av restaurang, café? 
Q3a. Hur ofta väljer du en restaurang, café i ditt närområde? (Be informant ge 
exempel) 
Q3b. Varför/varför inte väljer du de/den restaurangen? (motivera) 
Q4a. Hur ofta använder du service (t.ex. kemtvätt, bank, vårdcentral mm) i ditt 
närområde? 
Q4b. Vilken typ av service brukar du använda? 
Q4c. Varför/varför inte använder du service i närområdet? (motivera) 
Q4d. Finns det någon service du använder ofta med som du inte använder i ditt 
närområde?  
Q5a. Berätta om dina vanor när det kommer till matinköp. Gör du dina matinköp i 
närområdet? 
Q5b Varför/varför inte (motivera)? 
Q6a. Utövar du några fritidsaktiviteter i närområdet? (be informant ge exempel) 
Q6b. Varför/ varför inte  
 
Om barn: 
Q7. Går era barn i skola/förskola i närområdet?  
Q7a. Varför / Varför inte? (motivera) 
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Tema 2 Hållbara resevanor  
Nu kommer jag ställa frågor om dina resvanor 
 
Q8a. Vilket transportmedel använder du för dina vardagsresor? 
Q8b. Varför använder du just detta transportmedel? 
Q9a. Har du någonsin funderat på byta transportmedel?  
Q9b. Varför/varför inte? 
Nu kommer jag ställa några frågor om olika transportmedel 
Q10. Hur ofta cyklar du, och vad är den främsta anledningen till att du cyklar? 
Q11. Hur ofta promenerar du? (ge exempel, tex istället för att ta tuben eller 
bussen) och vilken är den främsta anledningen till att du promenerar? 
 
Tema 3 Sociala Samband  
Nu kommer jag ställa frågor om din relation till närliggande stadsdelar och 
områden 
 
Q12a. Berätta gärna om din relation till områden här runt omkring. Hur ofta 
besöker du närliggande stadsdelar och områden? 
Q12b. Vilka områden besöker du? 
Q12c. Varför besöker du dessa områden?   
Q13. Umgås du med människor i ditt närområde eller är din umgängeskrets 
utspridd över staden? (be informant ge exempel) Har du lärt känna någon i 
området som du inte kände innan? 
Q14. Anser du att du umgås med människor av olika socioekonomisk bakgrund 
eller etnicitet? (be informant ge exempel) 
 
Q15. Beskriv gärna en vanlig vardag. Vilka platser besöker du? På vilka tider? 
etc. 
 


