
Lunds Universitet

Socialhögskolan

SOL 066

Termin 6, höstterminen 2003

Erbjuder storstaden ett fritt liv?

Författare: Ola Larsson

    Handledare: Shari Granlöf



Abstract

This essay tries to find out if the big city, the metropolis, can offer a free life for its
inhabitants. The criteria for a free life are that you have individual freedom, tolerance,
anonymity and heterogeneity. This means that the big city holds a diverse population
with different life styles, views on life, attitudes and more. Do these heterogeneous
consequences come from a tolerant atmosphere? Can you live a more anonymous life in
the big city whatever lifestyle or background you have? Is there a certain tolerance, and
personal freedom, for various expressions that can be linked to the big city’s atmosphere?
Could there also be negative sides of this, although this kind of freedom exists there? The
way of finding this out was to look at research by sociologists like Simmel and Tönnies.
These theories where followed by six interviews with residents in the Los Angeles area,
as a complement. The research done for this essay pointed at the fact that you probably
could find a certain amount of personal freedom linked to the big city, but there are also
negative sides like indifference and loneliness.
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Inledning

Bakgrund

Under den senaste tiden i människans samhällskapelse har det växt fram stora städer

till följd av en kraftig urbanisering. Annars har människan inte levt mycket av vad

man kan kalla ett storstadsliv, utan på landet, i mindre samhällen och småstäder med

dagens mått. Det kan förstås finnas många orsaker till varför människor lockas av och

bor i storstäder. Kanske är det arbete, utbildning, utmaningar eller andra

livsmöjligheter. Eftersom storstaden har en högre befolkningskoncentration kan man

kanske tycka att det också borde finnas fler företag och utbildningar. Dessa kanske då

också kan erbjuda något som passar en bredare skare människor än vad mindre orter

då kan göra. Samtidigt kan man också konstatera att det finns många svårigheter i

storstaden, till exempel bostadsbrist, högre kostnader, våld, segregation mm. I

Svenska dagbladet har man kunnat läsa: ”vi stockholmare måste slänga upp miljoner

för några futtiga kvadratmetrar innanför tullarna, tillbringa timmar i stillastående

bilköer eller armbåga oss fram längs överfyllda tunnelbaneperronger” (internet 1),

och det pratas också om det låga barnafödandet och den höga skilsmässofrekvensen,

och sist konstateras det att ”Livslängden i storstadsområdena har nästan alltid varit

kortare än i riket som helhet” (ibid.). Till följd av detta kan man tänka sig att många

får kämpa hårdare för att kunna leva där, till exempel att man får arbeta mer, dela dyra

lägenheter med rumskompisar, känna sig tvungen att undvika vissa områden som

känns farliga nattetid mm. I en intervju i Svenska Dagbladet kom uttalandet: ”alla

unga bor i sina ettor och kämpar för att klara sig. Om man ens hittar någonstans att

bo” (internet 2). Fast trots detta måste i så fall många tycka att fördelarna uppväger

nackdelarna, eftersom storstäderna är populära bland många, och de krymper inte.

Artikeln kommer fram till att ”det finns uppenbarligen något annat som drar. Och

livet handlar inte bara om att leva så länge som möjligt, gifta sig och skaffa många

barn. Åtminstone inte för alla” (internet 1). Men är det mest praktiska saker som

karriärmöjligheter och utbildningar som storstaden erbjuder mer av i förhållande till

det som inte är storstad? Eller kan det vara så att det finns något annat utöver detta

som storstaden kan erbjuda?
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Problemformulering

Jag funderar på om det inte är så att många tilltalas av mer än detta. Något som inte är

lika lätt att ”ta på” och mäta. Min naiva teori blir då att detta kanske har mycket med

värderingar att göra också. Kan det vara så att normer och den sociala kontrollen ofta

har varit, och kanske kan vara, ganska hård i mindre samhällen? Kan dagens

storstäder erbjuda en ny miljö, där individerna inte är lika styrda längre? Jag tänker på

hur man ofta kan få bilden av storstaden som ”smältdeglar” med alla möjliga

ingredienser från hela världen. Då tänker jag mig att det råder en sorts större mångfald

på olika livsstilar och uttryckssätt här, en heterogen miljö. Kan just detta vara något

som lockar med storstaden, att smälta in bland alla uttryck och leva sitt liv som man

vill, eftersom ingen bryr sig om man sticker ut eller är annorlunda? Kanske uppskattar

många att kunna leva i en miljö med mindre social kontroll, där man kan vara sig

själv, vilket kanske kan vara svårt om man är lite ”annorlunda” och inte följer normen

i mindre samhällen. En intervjuad i Svenska Dagbladet pratade om ”möjligheten att

slippa mening, att få drunkna i anonymiteten” (internet 2). Jag tänker mig att

gränserna i storstaden är suddigare och normerna otydligare, och att ”udda” livsstilar

och uttryckssätt lättare kan hävda sig utan att kvävas av en viss omgivande

samhällsmoral. Min naiva teori är då att det finns fler valmöjlighet både när det gäller

olika utbud, också på livsstilar. Då kanske denna ”mentalt friare atmosfär” uppväger

de eventuella försvårande omständigheter som också kan finnas i storstaden?

Begreppet storstad

Kanske borde man först och främst diskutera vad som menas med en storstad. Allen

(1999) konstaterar att de flesta storstäder blir platser för globala influenser och kan

visa upp diversitet på olika områden. Allen pekar på all variation av sociala och

kulturella aktiviteter som korsas och skapar det urbana livet: dans, uppträdande, lek,

media, socialisering och drickande, sexualitet, turism och resor, formella och

informella politiska aktioner, gatumarknader, ungdomskulturer, frivilligorganisationer

och NGOs, teknisk innovation, utbildning, vård och omsorg, sociala rörelser,

protester, religion, spiritualism, folklore, shopping och konsumtion, rekreation,
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handel, titta på människor, övervakning, social kontroll och förtryck, sport, festivaler,

mode.... (ibid.).

Alltså, t ex London och Bombay/Mumbai har länge setts som ”gateways” till världen,

centra, som samlat ihop otroliga mixar av industrier, sociala grupper,

människoströmmar, varor och information. Fast nu kan man konstatera att även mer

provinsiella städer som Bristol och Bordeaux (båda har mindre än 1 miljon invånare)

närmar sig. Deras lokala traditioner ”störs” av kosmopolitiska kulturer som kommer

genom resor, migration, tv och global konsumtion. Även här är kontraster och

motsättningar en del av stadslivet nu (ibid.). Likadant skulle man kanske kunna säga

om Malmö. Vad är en storstad. Var går gränsen när även lite mindre städer kan bli lite

av vad storstäderna är? Det är en svår definition.

Ett forskarlag har nyligen uppgraderat Stockholm från att vara en stor stad till att ha

blivit en riktig storstad, ”övergången har kommit smygande under de senaste åren

men nu står det helt klart att Stockholm har förvandlats till en metropol” (internet 3).

De pratar om fem internationella kriterier som måste uppfyllas för att en stad ska bli

en ”metropolitan area”: ”näringsbredd, kunskapsintensitet, kreativitet, invandring och

etnisk mångfald samt subkulturer” (ibid.). Stockholm är mycket kreativt och lockar

till sig forskare, konstnärer, musiker, kommersiella projekt och mycket mer. Miljön i

Stockholm skapar stora möjligheter för personer och företag att leva ut sin kreativitet

säger de. Stockholmsregionen, liksom många av världens storstäder, lockar till sig

många personer med utländsk bakgrund. ”Subkulturer kan också blomstra i en stad

med många invånare och lägre krav på att allt ska vara som det alltid har varit.

Tolerans och individualitet är stadens signum” (ibid.). Göteborg och Malmö har långt

kvar till detta säger de. Fast de frågar sig också om det behöver vara så eftertraktat;

”allt det positiva med att bo i en storstadsregion har också en lång rad nackdelar:

trafikkaos, segregering, bostadsbrist, kriminalitet och brist på arbetskraft. Störst risk

för brott” (ibid.). De pratar också om segregering mellan rika och fattiga, bl a när det

gäller hälsa.

Det kan också diskuteras hur man definierar en stad. Var går stadsgränsen. Måste där

finnas höghus? Hur många våningar? Utan förorter är Los Angeles inte så

märkvärdigt stort, knappt 4 miljoner invånare. Fast med dessa blir det kanske 15



5

miljoner! Los Angeles har en låg densitet och har en ganska speciell lågbebyggd

karaktär som täcker ett mycket stort område, uppbyggt av mindre orter. Detta är

sammanlänkat med ett massivt vägnät. Men detta räknas ändå oftast som EN

världsstad. Fast det kan vara värt att diskutera denna typ av definition ändå. Angående

detta har en känd stadskrönikör skrivit ”when I refer to Los Angeles I am generally

referring not to the city itself, but to a multi-centered grid spread across an expanding

region consisting of nearly 100 municipalities and authorities…” (Hall Kaplan,

1989). Han räknar alltså in hela det urbana området i Los Angeles, precis som många

andra, och jag konstaterar att detta är en storstad som passar in på det jag är nyfiken

att undersöka. I övrigt tror jag att storstaden nog måste definieras i förhållande till

omgivningen, historia mm. Det är inte alls säkert att en stad i Stockholms storlek i

USA skulle få definitionen storstad av forskarna ovan. Den kanske inte alls skulle få

det internationella flöde som en europeisk huvudstad kan få. Jag sätter därför ingen

befolkningsgräns eller liknande, utan håller frågan öppen efter denna diskussion.

Begreppet fritt liv

Man kan definiera ett fritt liv på många sätt. Det blir nog en omöjlighet att försöka

hitta helt objektiva mått på detta. I slutändan blir kanske ens personliga definition av

ett fritt livs innebörd den enda rätta, beroende på vad man associerar till detta och vad

man lägger in för värderingar i förhållande till det. Men kan det ändå vara intressant

att försöka göra en definition? Ja, det kan det vara. För att kunna mäta den här typen

av funderingar måste man göra en begränsning kring vad man vill ta reda på. JAG är

ute efter ett par faktorer kopplat till frihet, vilka jag vill relatera till och undersöka

angående storstaden. Eftersom jag inräknar ett visst antal faktorer under denna frihet

skulle man också kunna tänka sig att jag kallade det X istället för frihet. Då skulle

eventuella missförstånd kunna undvikas som är baserade på att läsaren har en annan

personlig tolkning av frihetsbegreppet, och kanske skulle läsa in detta i texten nedan

och därpå inte förstå vad jag menar ibland. Men att kalla det jag är ute efter för X

skulle samtidigt låta lite fånigt, och jag tror också att det nedan blir tydligt vad jag

menar med mitt frihetsbegrepp i storstaden.
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Med fritt liv menar jag: Personlig frihet eller frihet för en grupp människor. Att den

enskilda personen och/eller gruppen har stort svängrum för olika utrycksätt, beteenden

och livsstilar. Att detta kan ske utan att omgivningen reagerar enligt starka normer på

hur man ska bete sig. Att det istället finns en sorts tolerans  för olikheter, där den

sociala kontrollen inte blir särskilt stark eller markant. Att inte alla måste följa ett

osynligt mönster på hur man ska leva och tänka alltså. Mindre formning och

anpassning. Istället kanske man kan prata om en sorts anonymitet, att man kan få

vara sig själv utan att folk bryr sig så mycket. Eller kanske det handlar om tolerans ,

eller båda. Hursomhelst är begreppen anonymitet och tolerans  intressanta i mitt

frihetsbegrepp. Alltså, är storstaden en plats där man kan vara ”annorlunda”, en plats

där olikheter, heterogenitet, kan finnas samtidigt. Alltså en icke strängt homogen

miljö med starka normer för leverne och beteende som jag föreställer mig att det t ex

kunde vara i en liten medeltida by, eller i dagens lilla by?  Eller bättre uttryckt än ”att

vara annorlunda” skulle kunna vara att det istället finns utrymme att ”vara sig själv”,

vare sig det handlar om kulturell identitet, kön eller sexuell läggning?

Om det är så att storstaden har en sådan frihet gör jag direkt en koppling till att en

sådan plats, inom storstadens gränser, också är heterogen och har en

mångfald/diversitet på en rad olika områden, och att där t ex finns kulturell och

etnisk mångfald. Om denna mångfald sedan är blandad eller segregerad inom

storstadens gränser får vara en annan sak. Det är inte det jag ska undersöka den här

gången. Detta stämmer ganska bra med bilden jag gav ovan i storstadsdefinitionen.

Jag har alltså nu gjort antagandet att diversitet och mångfald, både när det gäller

människor, händelser och utbud, resulterar från en arena som har en viss typ av frihet

för olika beteenden och uttryckssätt. Eller kanske har diversiteten i sig hjälpt till att

skapa detta spelrum efter hand, denna frihet. Hur som helst väljer jag att koppla ihop

dessa två. Ett annat begrepp som jag alltså tyckte var viktigt i detta sammanhang, som

kanske kan ses som en självklarhet, är tolerans . Jag tänker mig att ett visst mått av

tolerans  bland människorna på en viss plats leder till en viss sorts frihet för dessa.

Man kan konstatera att många begrepp kan länkas från och till den sortens frihet jag

pratar om. Nyckelord som mynnar ut från MITT frihetsbegrepp i detta arbete och som

jag kommer att undersöka är alltså: Frihet (personlig/grupp) – Tolerans  –

anonymitet – och även heterogenitet – diversitet – mångfald.
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Syfte och frågeställningar

Jag har ovan definierat begreppen storstad och frihet. I detta arbete vill jag undersöka

om storstaden är en arena för denna frihet - erbjuder storstaden ett fritt liv? Syftet med

uppsatsen är att försöka belysa detta område genom teorier och intervjuer. Det är

viktigt att poängtera att jag inte gör anspråk på att göra en heltäckande analys av

storstaden.

– Min huvudfråga är: Har jag rätt i min naiva teori och mitt antagande om storstaden

som en plats för frihet i min bemärkelse. Kan man göra en sådan koppling till

storstaden?

– Är denna frihet alltid bra. Är den bra för alla människor? Eller finns det baksidor

med denna antagna större frihet? Kan anonymiteten leda till ensamhet och isolering

istället för frihet?

Perspektiv, metod

Mitt teorietiska perspektiv utgår från det jag beskrivit ovan. Infallsvinkeln blir att se

om storstaden kan erbjuda denna frihet i sin miljö. Detta rör sig på individnivå (man

kan också räkna in grupper). Det är detta jag koncentrerar mig på, och för att förstå

detta kommer jag att titta på storstadens struktur, vilken atmosfär detta skapar och hur

detta i sin tur påverkar individer. Detta studerar jag ur ett sociologiskt och

samhällsanalytiskt perspektiv.

Jag använder mig av primärmaterial. Dels teorier och dels intervjuer. Jag har valt att

göra kvalitativa intervjuer för att komma på djupet och få tillgång till andra

människors tankar och reflektioner. Holme/Solvang (1997) resonerar kring detta, och

detta är ett bättre tillvägagångssätt för mina funderingar, vilket öppnar upp för

möjligheten att omformulera sig och ställa följdfrågor. Jag rör mig mycket kring

semistrukturerade frågor, vilka är lite öppnare och kan fånga tankar bättre samtidigt

som jag har utrymme att utforma frågorna i förhållande till tidigare reflektioner i

intervjun. Jag har också lite strukturerade frågor, och även frågor med normativa
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inslag. De senare har jag inte ställt rakt upp och ned, utan diskuterat runt dem.

Teorierna jag tar upp rör sig runt sociologi, som Simmel och Tönnies, vilka befinner

sig mycket på strukturell nivå. Detta känns relevant för mina funderingar därför att

mycket av detta material är klassiskt, brett och välkänt bland forskare. Detta borde

borga för en viss tillförlitlighet. Genom intervjuer kompletterar jag bilden och får

mycket material på individnivå också. Jag kan stämma av det teoretiska material jag

har hittat och undersöka om verkliga personer upplever sina liv likadant, eller få en

annorlunda bild av hur de upplever livet i storstaden i förhållande till det

frihetsbegrepp jag tagit upp. Intervjuerna spelades in på en diktafon, och

transkriberades sedan nästan ord för ord. För att analysera materialet användes sedan

färgpennor.

Det är respondentintervjuer jag har gjort, då intervjupersonerna själva är en del av det

jag studerar (ibid.). Man kan också säga att det finns inslag av informantintervjuer då

det till exempel blev diskussioner om livet på mindre orter, trots att

intervjupersonerna inte själva levt där. Jag utgick från den intervjumall som finns som

bilaga, och använde teman som utgår från den teorin jag satt mig in i. Det blev

diskussioner kring dessa, och man kan säga att mallen inte har följts alltför strikt.

Intervjumiljön har varit lugn och tyst, och var i ett hus i La Habra. Alla intervjuerna

gjordes där. De tog mellan 45 minuter till en timme per intervju, och detta gjorde att

jag fick mycket material.

Generellt kan det jag gör sägas ha ett hermeneutiskt tillvägagångssätt (ibid.), där jag

utgår från min naiva teori. Sedan har det skapats frågeställningar kring detta, jag har

provat det, och har sedan kunnat utveckla eventuella nya uppfattningar eller frågor

under arbetets gång. Meningen med arbetet är sedan att det ska leda till ny förståelse

och bättre insikter.

Intervjuurval och etik

Mitt intervjuurval är styrt. Det rör sig om invånare i Los Angelesområdet, vilket är en

relevant storstad enligt syftet. Detta gör urvalet mycket stort, med 15 miljoner

potentiella intervjupersoner. Sex personer kan aldrig representera alla dessa

människor, och det är inte heller mitt mål att göra en heltäckande analys. Hur ska jag
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då gå tillväga i valet? Det kändes inte relevant att ta vem som helst, eller ens att ha en

jämn åldersspridning. Det finns så många olika kategorier och etniciteter att det inte

känns givande att ge sig på något sådant. Därför tittade jag på min omgivning och

konstaterade att jag personligen rörde mig mycket kring 20-30 åringar. Jag tycker

därför själv att det känns intressant att få reflektioner från denna kategori. Vidare

gjorde detta att jag kunde ordna intervjuerna rent praktiskt också, genom att få tag på

personer via bekanta och bekantas bekanta. Jag smalnade av 15 miljoner människor

till sex 20-30 åringar som alla bor, eller tillbringar en stor del av sina vardagsliv i La

Habra i Los Angelesområdet. Vad som mäts, uppsatsens validitet (ibid.), är

fortfarande en relevant skara människor i storstadsmiljö, dock vinklat till den kategori

jag bestämt mig för.

Alla accepterade mitt val av att använda diktafon som något självklart. Jag har låtit

alla vara anonyma. Inledningsvis blev alla informerade om mitt syfte med samtalen,

och vad som kommer att hända med informationen sedan. Diskussionerna var inte

heller alltför personliga och närgångna, men de flesta var öppna och bjöd mycket på

sig själva. Senare har intervjupersonerna fått ta muntlig del av resultatet.

Tillförlitlighet

Intervjumallen har alltså inte följts till punkt och pricka. Jag har ansträngt mig för att

inte styra intervjuerna för mycket. Istället har jag fokuserat på ganska öppna frågor,

semistrukturerade frågor, och sedan ställt följdfrågor. Detta för att det är

intervjupersonernas svar som är det intressanta, inte mina. Frågor med normativa

inslag har jag inte ställt direkt till intervjupersonerna, utan har diskuterat runt detta

och har låtit respondenterna själva komma till detta i så stor utsträckning som möjligt.

De har inte heller tagit del av mitt teoretiska material eller mina åsikter före

intervjuerna. Trots det finns det ändå en risk att svaren påverkas genom samtalen,

vilket man får tänka på när det gäller undersökningens reliabilitet. Fast jag hade goda

möjligheter att skapa en bra och avslappnad intervjuatmosfär. Samtalen upplever jag

som uppriktiga i en tillitsfull miljö, vilket Holme/Solvang (1997) tar upp som något

viktigt. Annat som kan påverka resultatet är det urval jag gjort. 20-30 åringar i La

Habra kanske har en annan syn på storstaden än vad en annan åldersgrupp med en

annan geografiskt tillhörighet skulle ha. Det kan alltså bli en snedvridning, men det är
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den vinkling av storstadsmänniskan jag har valt att göra. Vidare kan man diskutera

hur olika inkomstklasser och etnisk tillhörighet kan påverka svaren. Jag bestämde att

inte ta upp detta denna gången.

När det gäller teorin jag tar upp kan man också diskutera kring tillförlitlighet. För det

första påverkas allt material jag har letat fram till detta arbete av mig. Min

förförståelse ligger till grund för mitt intresse att skriva denna uppsats, och det

påverkar förstås också vad jag tar upp. Hade man en annan utgångspunkt hade man

kanske frågat sig något i stil med ”erbjuder den trånga, smutsiga och kalla storstaden

någon frihet alls för människor?”. Sedan kan man också fundera kring hur mycket

man egentligen kan lita på gamla sociologer och deras teorier. Mitt val av detta

material motiverar jag med att många fortfarande använder dem, och att dessa teorier

figurerar på universitetsnivå idag. Detta gör att materialet känns relevant att ta upp.

Andra viktiga aspekter av storstaden

Syftet är inte att jämföra storstaden med något specifikt annat samhälle, men

jämförelser kommer ändå att göras med sådant som inte är storstad. Detta för att

tydliggöra vad som är storstad och för att kunna analysera den. Det finns vidare

många aspekter kring storstaden och frihet. Jag har ovan beskrivit vad jag är ute efter,

vilket är en mer generell förståelse om storstaden, som idé. Men det känns väsentligt

att poängtera att det också går att titta på andra, särskilda faktorer. En sådan är till

exempel segregering och s.k. ”gated communities”, stängda samhällen. Det fanns tre

miljoner hus i 20 000 ”gated communities” i USA 1997 (Allen, 1999). I Los Angeles

finns det många, samtidigt är det en mycket heterogen stad, vilken beskrivs som en

mosaik av olika kulturer och livsstilar. Detta skulle kunna vara en del av

resonemanget kring frihet. Diversitet måste alltså inte innebära att staden är blandad.

Detta är ingen nyhet egentligen. Men vem är staden mest fri för, om den alls kan

sägas vara det? Det finns massvis med faktorer man skulle kunna undersöka. Är den

lika fri för alla unga som får lagligt utegångsförbud på kvällar och nätter, vilket blivit

vanligt i brittiska och amerikanska städer (ibid.)? Kön och sexualitet är olika

perspektiv man också kan ha när man ska studera storstadens frihet. Den anonyma

urbana massan har inte bara varit en plats för kvinnor att fly konventioner,
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familjemoral och patriarkala bojor. Storstaden har även varit en tillflykt för många

andra som har ansetts ha en pervers livsstil, till exempel homosexuella, menar Allen

(1999).

Det finns alltså många aspekter att titta på här. Fast mitt syfte är inte att undersöka

någon specifik sådan. Jag kan bara konstaterar att det finns många infallsvinklar, och

alla är värda sina egna studier. Denna uppsats är inte en heltäckande analys, det skulle

bli för stort. Själv väljer jag att undersöka storstadens frihet från ett mer generellt

perspektiv och jag tittar på storstaden som idé, som en helhet.

Fortsatt framställning

I nästa del följer först en presentation där jag redovisar resultatet av mina teoretiska

efterforskningar. Jag tycker det är väsentligt att försöka ge en ganska ordentlig och

bred bild av detta, därför är denna del också lite längre. Här fördjupar jag mig i

teoretiskt material jag hittat i anknytning till arbetet och som jag senare i analysdelen

kopplar till min intervjuundersökning. Det rör sig om sociologi och annan litteratur

kring ämnet. Efter teoridelen följer en presentation av intervjuundersökningen.

Därefter kommer det en analys kring teorin och intervjuerna. Sist följer en allmän

diskussion.

Teori

Georg Simmel

Jag börjar med att titta på vad Georg Simmel har tänkt kring storstaden. Han berör

mycket av vad jag är ute efter kring storstadens frihet, olikheter, tolerans och

anonymitet. Efter att ha satt mig in i ämnet har jag förstått att han är en klassiker på

området. Han hade en berömd föreläsning som nu är över 100 år gammal, kring förra

sekelskiftet, ”The metropolis and mental life”. Även om det är ganska länge sedan nu

tycker jag det är värt att ta upp ordentligt. Han tittar på gruppen och individerna, och

hur de påverkas under olika förhållanden. Jag har också förstått att många fortfarande
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refererar till honom när jag har läst kring detta. Hans resonemang är värt att utveckla,

och det kommer att leda till det jag vill undersöka.

Han utgår från ett ekonomiskt perspektiv i sin analys och relaterar detta till mentalitet.

Simmel konstaterar att storstäderna alltid har varit sätet för penningekonomi. Här kan

koncentrationen av ekonomisk handel ge något som landsbygden inte skulle tillåta.

Penningekonomin och intellektet är starkt förenade. De delar samma sorts attityd,

”matter-of-fact”, till människor och saker (Simmel, 1966). Kom alltså ihåg att detta är

från förra sekelskiftet, men han var banbrytande på sin tid och det är den mentala

bilden av storstaden som är intressant.

Han börjar analysen med att diskutera hur människan frigjorde sig från historiska

band, religion, moral och ekonomi under 1700-talet, ungefär samtidigt med

industrialismens uppgång och de större städernas framväxt. Detta ledde till mer frihet

för människorna (ibid.). 1800-talet krävde sedan mer funktionalitet och specialisering

av arbete och av människorna själva, en sorts individualism. Denna specialisering gör

att individerna inte längre kunde jämföras med varandra så lätt, utan alla blev istället

oumbärliga och beroende av varandras olikheter i det att samhällets organisation blev

annorlunda.

Simmel är inne på att storstaden skapar vissa psykologiska tillstånd, en typ av

individualitet som kännetecknas av intensifiering av mer stimulation, vilket är ett

resultat från oavbrutna förändringar av yttre och inre stimuli. Sinnet stimuleras genom

skillnader mellan det ögonblickliga intrycket och det föregående intrycket. Det blir en

oberäknelighet av en massa inkommande intryck. Varje korsande av en gata, tempo

och mångfald av händelser i det ekonomiska, arbete och det sociala livet... (ibid.). Han

konstaterar att rent psykologiskt skapar städerna en djup kontrast till småstaden och

landsbygdslivet. Där strömmar rytmen och det mentala livet långsammare, mer

vanemässigt och jämnare.

Genom denna förbindelse blir, som han säger, den sofistikerade karaktären av

storstadens psykiska liv förståeligt mot småstadslivet, som mer vilar på djupare

upplevda och känslomässiga relationer. Detta liv är rotat mer i medvetna lager i

psyket och växer i stadigare rytm genom oavbrutna vanor. Simmel menar att
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intellektet har sin placering i det genomskinliga, medvetna, högre lagren av psyket,

vilket är det mest anpassningsbara av våra inre krafter. För att klara av förändringar

och kontraster av olika fenomen behöver intellektet några chocker eller plötsliga

våldsamma inre förändringar. Det är bara genom sådana förändringar som det mer

konservativa sinnet kan anpassa sig till storstadens rytm av händelser. Fast

storstadsmänniskan, som finns i tusentals varianter, utvecklar ett organ som skyddar

denne mot hotande saker och variation i dennes yttre miljö som kan göra att denne

tappar fotfästet (ibid.). Simmel menar att denna individ reagerar med sitt huvud

istället för med hjärtat. Storstadslivet orsakar en större eller mer intensifierad

medvetenhet och en övervikt för det rent intellektuella hos storstadsmänniskan.

Reaktionerna mot storstadsfenomenen styrs till det organ som är minst känsligt och

ganska långt från djupet av personligheten. Detta blir en hjälp i att bevara sitt eget

subjektiva liv mot den överväldigande kraften i storstadens liv menar han.

I storstaden sker produktionen nästan enbart för marknaden, alltså för helt okända

köpare som aldrig personligen möter producenterna. Man skulle kanske kunna tänka

sig att det inte enbart är så i storstäderna nu, fast hans analys är intressant. Simmel

menar att storstadsmänniskan ser handlare och kunder som några man är tvungen att

ha social kontakt med. Det är en stor kontrast till den mindre cirkeln där det blir

oundvikligt med kunskaper om de andra individerna. Detta menar han skapar en

varmare ton i beteendet, ett beteende som är bortom en mer objektiv balans mellan de

affärsmässiga relationerna. Detta är en del av hans ekonomiska resonemang och han

menar att det uppstår anonymitet i storstaden i detta, där det ekonomiska sker genom

strikta ekonomiska beräkningar där båda parter tänker på sitt eget bästa utan att man

möts (ibid.). Skillnaden kan exemplifieras med London:”Throughout the whole course

of english history, London has never acted as England´s heart but often as England´s

intellect and always as her moneybag!” (Simmel, 1966:38). Han visar alltså på att

storstaden är en speciell plats med en speciell karaktär av opersonlighet, anonymitet,

en mer rationell miljö. Det konstateras också att även om vissa typer av

personligheter, karaktäriserade av irrationella impulser, inte är omöjliga i storstaden,

är de motsatta det typiska stadslivet.

”Punctuality, calculability, exactness are forced upon life by the complexity and extension of
metropolitan existence and are not only most intimately connected with its money economy and
intellectualistic character. These traits must also color the contents of life and favor the exclusion of
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those irrational, instinctive, sovereign traits and impulses which aim at determing the mode of life
within, instead of receiving the general and precisely schematized form of life from without”.
(Simmel, 1966:38-39).

Den mentala attityden mellan storstadsmänniskorna kan ses som reserverad. Fast detta

blir en nödvändighet i det att man omöjligt skulle kunna ha så många inre reaktioner

och responser till alla de yttre kontakter man har med ett oräkneligt antal människor. I

småstäderna kan man däremot känna nästan alla man möter och kan ha en positiv

relation till nästan alla. Men inte i storstaden. Där skulle man kanske bli helt förstörd

invändigt och hamna i svåra psykiska tillstånd om man agerade på samma vis. Delvis

detta psykologiska faktum och delvis rätten/nödvändigheten att inte behöva lita på alla

i det snabba storstadslivet gör det nödvändigt att vara reserverad här (Simmel, 1966).

Simmel poängterar att, eftersom stadsbon kommer i kontakt med ett stort antal

människor varje dag, konserverar de psykisk energi genom att bli bekanta med en

mycket mindre andel människor än de som bor på landsbygden gör, och även genom

att ha mer ytliga relationer med dessa (Milgram, 1972). Som ett resultat av detta

menar Simmel att man till exempel inte vet vem som har varit ens grannar i fyra år.

Det är detta som i ögonen på småstadsmänniskorna kan ses som att

storstadsmänniskorna är kalla och hjärtlösa. Han diskuterar vidare att det i denna

reserverade ton också finns en underliggande ton av ogillande. Detta kan eventuellt

utbryta i hat och våld när det uppstår närmare kontakt. Fast reservationen gör det

också möjligt för individen att få en hög grad av personlig frihet (Lawrence, 1976).

Simmel menar alltså att livet och relationerna är lite annorlunda organiserat i

storstaden. Detta som en följd av att individerna måste anpassa sig till denna miljö.

Det går då inte att vara vänlig och bry sig om alla, det skulle bli för mycket. Istället

pratar Simmel om att denna inre organisation vilar på en extremt varierad hierarki av

sympatier, likgiltighet, och lite eller mycket permanent agg. Likgiltighet och antipatier

(och särskilt utvalda sympatier) skyddar oss i en sådan miljö. Utan dessa kan man inte

leva storstadslivet. Sedan diskuterar han att, vad som ser ut att vara likgiltighet här är

egentligen bara en av dess elementära former av socialisation.

Storstadsmänniskan reagerar alltså mer rationellt än emotionellt. Rationaliteten

manifesteras på olika sätt. Dels att storstaden blir mer lämplig för ekonomi och

affärer. Men opersonligheten i storstadslivet har också producerat en psykologisk

reaktion; ”the blasé outlook”, något som bygger på överstimulation och är ganska
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frånvarande i småstaden. Detta leder till likgiltighet inför distinktionen mellan saker

(Lawrence, 1976).

Det som nu har diskuterats är aktuellt i förhållande till den frihet jag pratat om.

Simmel menar att dessa reserverade relationer, med en överton av gömt agg, kan

uppfattas som ett mer generellt mentalt fenomen i storstaden. Detta garanterar

individen en sorts större personlig frihet vilken inte har någon liknelse under andra

förhållanden (Simmel, 1966).

cirklar

Simmel pratar om de tidigaste faserna av sociala formationer, och även samtida

sociala strukturer. Den relativt lilla cirkeln är starkt stängd mot grannar och

främmande cirklar. Internt är cirkeln starkt sammanfogad och tillåter inte sina

medlemmar att utveckla många unika egenskaper och att agera på eget bevåg. Dessa

små sammanslutningars självbevarelse ligger i att det etableras strikta gränser och en

typ av gemenskap som drar mot mitten, där alla är ganska lika alltså. Därför kan de

inte tillåta individuell frihet och unika inre och yttre utvecklingar (ibid.). När gruppen

är liten kommer den alltså att bevaka över medlemmarnas attityd och handlingar och

därmed begränsa utvecklingen av en viss sorts personlig frihet (Lawrence, 1976). Från

denna nivån fortsätter sedan den sociala utvecklingen i två riktningar:

”To the extent to which the group grows – numerically, spatially, in significance and in content of life –
to the same degree the group’s direct, inner unity loosens, and the rigidity of the original demarcation
against others is softened through mutual relations and connections. At the same time, the individual
gains freedom of movement, far beyond the first jealous delimination” (Wolff, 1964).

Simmel pratar om mental frihet. I sitt ekonomiska resonemang menar han även att

individen får en specifik individualitet i vilket de olika arbetsområdena i den större

gruppen ger möjlighet till, och är en nödvändighet. Simmel säger att ett oräkneligt

antal grupper har utvecklats enligt detta formula (staten, partier, kristendomen...), och

han pekar på att detta schema också verkar distinkt igenkännbart också i utvecklingen

i det urbana livet (Simmel, 1966).
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Småstadslivet i antiken och under medeltiden satte till exempel gränser mot

individuell självständighet och skillnader mellan individerna i sig. Simmel menar att

gränserna var så starka att den moderna människan inte hade kunnat andas där. Även

på hans tid (runt 1900) kunde en storstadsmänniska som placeras i en småstad känna

en liknande begränsning, säger han. Ju mindre cirkeln är som formar vår miljö, ju mer

begränsade blir också relationerna till andra, vilka löser upp de individuella gränserna.

Desto mer oroligt bevakar cirkeln också det som åstadkoms, beteenden och individens

betraktelse av livet... (ibid.).

Simmels resonemang är alltså mycket intressanta att diskutera i förhållande till mitt

frihetsbegrepp. Han säger att storstadsmänniskan är fri på ett spirituellt och kultiverat

sätt, i kontrast till småskaligheten och fördomarna i småstadsmänniskan. Den

ömsesidiga reservationen, likgiltigheten och förhållandena för det intellektuella livet i

de stora cirklarna kan knappast kännas starkare av individen själv än i den tjockaste

massan av människor i den stora staden. Detta är för att den kroppsliga närhet och lilla

ytan gör att den mentala distansen blir mer synlig. Fast Simmel konstaterar att detta är

det motsatta till frihet under vissa omständigheter. Storstaden kan också vara den plats

där man kan känna sig som mest ensam. Han menar att det här, eller någon

annanstans, inte alls är självklart att frihet känns som en tröst eller lättnad... (ibid.).

Opersonligheten förstärks också av att livet är oberoende av särskilda individer på det

sätt det kan vara i småstäder

Simmel diskuterar också storstadens mångfald. Denna miljö erbjuder allt mer

valmöjligheter. Här finns en cirkel som genom sin storlek kan absorbera ett mycket

varierat utbud av service. Koncentrationen av individer och deras kamp leder till

specialisering. Det blir en nödvändighet för att man ska kunna hävda sig på olika

fronter. Detta leder i sin tur till differentiering, förfining och berikande av det

allmännas behov, vilket uppenbarligen måste leda till personliga skillnader inom

allmänheten. Allt detta är alltså en del i individualiserandet av de mentala och

psykiska aspekterna som staden möjliggör beroende på sin storlek (ibid.).

Det finns en serie uppenbara orsaker som ligger bakom den ovannämnda processen,

menar Simmel. Först måste individen möta svårigheten i att hävda sin personlighet

inom storstadslivets dimensioner. Där kvantiteten ökar i betydelse och där
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energiförbrukningen når sina gränser (storstaden), grips man av den kvalitativa

differentieringen i att på något sätt skapa uppmärksamhet från den sociala cirkeln.

Detta gör man genom att spela på känsligheten för skillnader. Till slut blir man frestad

att använda de mest egendomliga uttrycken, de specifikt storstadsmässiga

”extravaganserna”. Meningen med dessa extravaganser ligger inte bara i själva

beteendena, utan snarare i att vara annorlunda i sig, att sticka ut och skapa

uppmärksamhet. För många karaktärer är detta det enda sättet att rädda lite

självförtroende och att känna att de fyller en roll, alltså indirekt genom medvetandet

av andra (ibid.).

Simmel verkar också negativ till storstaden. Han menar att det knappast behöver

poängteras att storstaden är den genuina grenen av en kultur som växer ifrån allt

personligt liv. Här, i byggnader, i utbildningsinstitutioner, i förundran och tryggheten i

teknologin, i formandet av samhällsliv och i de synliga statliga institutionerna, erbjuds

en sådan överväldigande helhet av opersonlig ”spirit” att personligheten inte kan

bibehålla sig själv under denna påverkan. Å ena sidan blir livet enkelt då så mycket

stimulation och intressen erbjuds från alla håll och kanter. Detta bär personen som i en

ström, och man behöver knappast simma själv. Fast å andra sidan är livet mer och mer

sammansatt av detta opersonliga innehåll, vilket tenderar att ersätta genuin

personlighet, färger och unika egenskaper. Istället måste individen överdriva dessa

personliga element för att förbli hörbar även för sig själv i storstaden (ibid.). Fast

Simmel konstaterar ändå att storstadsliv både möjliggör personlig frihet och

uppmuntrar t.o.m. till ett begär för individualitet (Lawrence, 1976), på gott och ont

alltså.

Andra teorier

Tönnies

Efter denna presentation av Simmel känns det naturligt att gå vidare med några andra

figurer. Jag kommer att röra mig kring Tönnies begrepp från 1800-talet, gemeinschaft

och gesellschaft. Detta är alltså en gammal teori, fast Lyon (1987) pekar på att

sociologer alltmer har återvänt till Tönnies. Dessa två begrepp är idealtyper och det

finns inte några platser där de existerar renodlat. De är modeller skapade för att man
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ska kunna göra jämförelser i den riktiga världen, och all mänsklig aktivitet ligger

någonstans mellan dessa ytterligheter. Jag konstaterar redan här att gesellschaft och

storstad hör ihop för enkelhetens skull; ”wherever urban culture blossoms and bears

fruits, Gesellschaft appears as its indispensable organ” (Loomis, 1957:35) och ”the

city is typical of gesellschaft in general” (Loomis, 1957:227). Detta kommer att visa

sig. Tönnies studerade olika typer av mänskliga relationer och hittade olika mönster. I

korthet baseras gemeinschaft-relationerna på naturlig vilja, vilket inkluderar känslor,

tradition och gemensamma band som kontrollerande krafter. Basen för detta är

antingen familjen eller ”jorden”, vilket existerar mest i byar och i mindre städer.

Gemeinschaft karaktäriseras av stark identifikation med samhället, emotionalitet,

traditionalism och en helhetssyn av de andra samhällsmedlemmarna (Lyon, 1987).

Det sista innebär att man ser andra personer som hela personer istället för att bara se

segment av dem, som man kan göra i storstaden där man kanske bara ser dem i

yrkesrollen och som ett medel att uppnå något.

Kontrasten till detta är alltså gesellschaft. Dessa relationer baseras på rationell vilja,

vilket inkluderar rationalitet, individualism och känslomässig separation. Basen för

denna rationella vilja är urban, industriell kapitalism. Familjen, basen för

gemeinschaft, är inte lika stark i storstaden menar Tönnies; ”especially in the

metropolis, family life is decaying” (Loomis, 1957:229). Gesellschaft karaktäriseras

alltså av liten eller ingen identifikation med samhället, en sorts neutralitet och

segmenterade uppfattningar om andra människor. Tönnies menar att gesellschaft är

motsatsen till gemeinschaft (Lyon, 1987). Han pekar också på att gesellschaft, i

konstrast till gemeinschaft, är något övergående och ytligt. Gemeinschaft ska förstås

som en levande organism, gesellschaft som mekaniskt och konstgjort. Gemeinschaft

är gammalt och Gesellschaft är ett ganska nytt fenomen (Loomis, 1957). Det bör

kanske också sägas att Tönnies var starkt för gemeinschaft. Om gesellschaft sade

han;”here everybody is by himself and isolated, and there exists a condition of tension

against all others” (Loomis, 1957:65). Tillsammans med andra stora sociologer som

Weber och Durkheim menade Tönnies att de europeiska relationerna blev mer och

mer gesellschaft-lika, vilket kan sättas i ljuset av den tidens kraftiga urbanisering och

förändring till stadsliv. Han fortsätter kritiken mot gesellschaft:
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”Intrusions are regarded as hostile acts. Such a negative attitude toward one another becomes the
normal and always underlying relation of these power endowed individuals, and it characterizes the
gesellschaft in the condition of rest; nobody wants to grant and produce anything for another
individual, nor will he be inclined to give ungrudgingly to another individual, if it be not in exchange
for a gift or labor equivalent that he considers at least equal to what he has given” (Loomis , 1957:65).

Han konstaterar en negativ sida och pratar om ett cyniskt samhälle utan gemenskap

och värme. Fast i detta negativa synsätt säger han också att staden är friare, och att

gesellschaft också innebär en sorts befrielse från gamla traditioner, där man kan göra

som man vill och kan förändra saker till sin fördel, vilket är ett positivt bevis på

individuell makt. Samtidigt pekar han också på att gemeinschaft innebär kontroll på

människor genom gamla traditioner och religion. I gesellschaft är kontrollen mer

formell och opersonlig (Loomis, 1957).

En exemplifiering av Tönnies begrepp, den lilla cirkeln och social kontroll mot den

större cirkeln och frihet/anonymitet skulle kunna vara två citat från Harvey Cox,

skrivna 1965:

”During my boyhood, my parents never referred to ”the milkman”, ”the insurance agent”, ”the junk
collector”. These people were respectively, Paul Weaver, Joe Villanova, and Roxy Barozano. All of
our family’s market transactions took place within a web of wider and more inclusive friendship and
kinship ties with the same people. They were never anonymous. In fact, the occasional salesman or
repairman whom we did not know was always viewed with dark suspicion until we could make sure
where he came from, who his parents were, and whether his family was any good” (Lyon, 1987.247).

Detta beskriver tydligt mer gemeinschaft-lika relationer, med tillhörande gemenskap

men också social kontroll och misstänksamhet. Cox flyttade sedan till en större stad:

”Now, as an urbanite, my transactions are of a very different sort. If I need to have the transmission on
my car repaired, buy a television antenna, or cash a check, I find myself in functional relationships with
mechanics, salesmen, and bank clerks whom I see in no other capacity. These contacts are in no sense
“mean, nasty, or brutish”, though they tend to be short… unifaceted and “segmental”. I meet these
people in no other context. To me they remain essentially just as anonymous as I do to them” (Lyon,
1987:247).

I storstaden blir man alltså inte sedd och bekräftad på samma vis, och mer anonym.

Fast Cox verkade sedan nöjd med detta, och konstaterade att anonymiteten leder till

en sorts frihet (Lyon, 1987).
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Marxismen

Simmel hittar ökad frihet i det opersonliga. Men det finns kritiker, till exempel inom

marxismen där man har använt sig av ett konfliktperspektiv. Friedrich Engels riktade

en avsky mot storstaden. Han konstaterade att här fanns frihet, men han menar att det

är för självständigt och att alla blir egoister. Engels fokuserar på andra sidan av

friheten, stadens anonymitet och kyla, och konstaterar att här finns en onaturlig

alienation;

”the very turmoil of the streets has something repulsive, something against which human nature rebels.
The hundreds of thousands of all classes and all ranks crowding past each other, are they not all human
beings with the same qualities and powers, and with the same interest in being happy? And have they
not, in the end, to seek happiness in the same way, by the same means? And still they crowd by one
another as though they had nothing in common, nothing to do with one another, and their only
agreement is the tacit one, that each keep to his own side of the pavement, so as not to delay the
opposing streams of the crowd, while it occurs to no man to honour another with so much as a glance.
The brutal indifference, the unfeeling isolation of each in his private interest becomes the more
repellent and offensive, the more these individuals are crowded together, within a limited space. And,
however much one may be aware that this isolation of the individual, this narrow self-seeking is the
fundamental principle of our society everywhere, it is nowhere so shamelessly barefaced, so self-
conscious as just here in the crowding of the great city. The dissolution of mankind into monads, of
which each one has a separate principle, the world of atoms, is here carried out to its utmost extremes”
(Lyon: 1987:66).

Detta citat talar ganska bra för sig själv... Fast Marx och Engels såg inte enbart

storstaden som en plats för kallt kapitalistiskt utnyttjande. De menade också att denna

plats spelade en avgörande roll i att störta överklassen. De skrev i det kommunistiska

manifestet att överklassen faktiskt hade gjort proletariatet en tjänst genom att skapa

städer som ”rescued a considerable part of the population from the idiocy of rural

life” (Lyon, 1987:67). Trots all kritik pekar man också på staden som en grogrund för

intellektualitet, nya tankar och revolution; ”...without the great cities and their forcing

influence upon the popular intelligence, the working class would be far less advanced

than it is” (ibid.). Man kan alltså ändå konstatera en ambivalent syn på storstaden

inom marxismen. Lyon (1987) säger att å ena sidan manifesterade staden den mest

extrema ondskan av kapitalismen, men å andra sidan gav den också de nödvändiga

förhållandena för det proletära klassmedvetandet vilket skulle leda till kapitalismens

förstörelse, alltså en sorts friare mental grogrund.
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Chicago-skolan

Detta är en gren som kom fram genom den kraftiga urbaniseringen. Man tittade på

storstaden i ett ekologiskt perspektiv. Louis Wirth förklarar hur gesellschaft-lika

förhållanden kunde uppstå (1938). Han såg mycket av det som Simmel såg; ”the blasé

attitude, time schedules, individuality” (Lyon, 1987:21). Fast Simmel fokuserade mer

på ekonomi medan Wirth fokuserade på befolkningens storlek. Ju större stad, desto

mer gesellschaft enligt honom; ”large population size would necessarily result in

gesellschaft characteristics such as a more specialized division of labor and more

impersonal, segmented relations” (Lyon, 1987:21-22). Han använde tre variabler;

befolkningsstorlek, densitet och heterogenitet. Alltså en direkt koppling till den

växande storstaden. Denna kombination menade han skapade mer gesellschaft. Wirth

förklarar också hur ökad befolkningsdensitet i staden kräver större tolerans för

individuella skillnader, fast att detta också resulterar i tävlande, exploatering och

oordning. Men liksom Simmels rationalitet och opersonlighet konstaterar även Wirth

att detta i sin tur också leder till en mer formell kontroll på beteendet (Lyon, 1987).

Robert Redfields studier av fyra mexikanska samhällen kommer fram till liknande

resultat som Wirth; ”the smaller, the more isolated, the more homogeneous the

community, the more gemeinschaft-like the life style” (Lyon, 1987:22). Han visar

alltså också att storstaden innebär mer gesellschaft och heterogenitet. Fast Lyon

(1987) konstaterar att det även finns många empiriska bevis som går mot Wirths teori.

Gemeinschaft-lika mönster har hittats i stora tätbefolkade, heterogena centra som

London, Kairo och Boston. Och i landsbygdsmiljö med en liten, diffus och homogen

befolkning har man hittat distinkta gesellschaft-lika mönster. Det finns alltså studier

kring befolkningsstorlek, densitet och heterogenitet som också har misslyckats med

att hitta Wirths orsakssamband.

Mass-society

Detta är en gren som kom under mitten på förra seklet, som pekade på att

massamhället är standardiserat, homogent, utan etniska och klassmässiga skillnader

och viktigast, utan större regionala och lokala variationer. Enligt detta resonemang har

faktorer som massmedia, standardiserad utbildning och rörlighet lett till att det inte är
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några större skillnader längre mellan stora och små samhällen. Detta talar alltså lite

emot min egen storstadsteori och känns relevant att ta upp.

”Residents of New York, New Haven, New Orleans, and New Deal, Texas (population 637) will be
much more alike than they are different. They watch the same TV shows and movies, read the same
magazines and syndicated columnist, study the same textbooks in the same grades, and travel from one
city to the next with ease” (Lyon, 1987:14).

Här pekar man alltså på att det inte är någon större skillnad i livet mellan storstad och

mindre orter längre, i mass-samhället. Fast Lyon (1987) säger, som nämnts, att

Tönnies har blivit populär igen och att det visst finns signifikanta skillnader etniskt, i

värderingar och beteenden och man har också upptäckt signifikanta skillnader i

lokalpolitik, ekonomi och livsstilar mellan olika samhällen. Det konstateras att en stor

del gemeinschaft-lika attityder och aktiviteter fortsätter i småstäder, och även i urbana

kvarter. Det standardiserade gesellschaft-lika mass-samhället var klart överdrivet på

60-talet, och det finns mycket gemeinschaft kvar i många samhällen (Ibid.).

Isolering

Mycket forskning har misslyckats med att hitta högre nivåer av isolering och

alienation i association till ett mer urbant liv; ”there is virtually no direct, empirical

evidence to support the claim of individual isolation, alienation, and anomie that are

supposed to accompany a movement toward a more gesellschaft-like society” (Lyon,

1987:103). Det finns många mäktiga teorier som as med psykologiska problem i det

gesellschaft-lika mass-samhället, med dessa teorier har så gott som inget stöd

empirisk alltså. Kanske stämde teorierna bättre förr. En annan förklaring han pratar

om är att vi kanske har fått mer gemeinschaft-lika relationer inom gesellschaft-

samhället också. Lyon (1987) föredrar personligen en förklaring kring att

gemeinschaft-gesellschaft och mass-samhälle teorierna inte är fel, men att de är

överdrivna. Medan mycket gesellschaft har kommit in i samhället har också mycket

gemeinschaft stannat kvar, även i storstäderna. Tönnies resonerade på liknande sätt,

och menade att gemeinschaft, som är den enda riktiga formen av liv enligt honom,

fortsätter att finnas inom gesellschaft även om det förlorar i styrka. Detta kan alltså

även uppstå i stadslivet menar han (Loomis, 1957).
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Livskvalitetsfaktorer

Lyon (1987) pratar om att olika människor kan ha olika synsätt på vad som innebär ett

gott samhälle, det finns många definitioner. Men han menar att man kan ta ut vissa

basfaktorer ändå. Basen för hög livskvalitet måste inkludera sex komponenter menar

han; offentlig säkerhet, stark ekonomi, hälsovård, utbildningsmöjligheter, ren och

hälsosam naturlig miljö, och bästa möjliga befolkningsstorlek. Han menar att detta är

mätbart. Enligt forskning leder stora befolkningar uppenbarligen till större

opersonlighet. Människor som lever i stora städer har förmodligen en mer negativ

attityd till deras egen stad än de som lever i småstäder. Mindre befolkningsnivåer

producerar högre nivåer av livskvalitet enligt alla faktorer utom en, stark

lokalekonomi;”large cities are very good places to find jobs and make money, but if

you can afford it, smaller cities are generally better places to live” (Lyon, 1987:244).

Efter att ha sett det mesta av forskningen kring befolkningsstorlek och livskvalitet

kommer Spates och Maconis fram till att det verkar rimligt att befolkningen i en bra

stad skulle kunna ligga omkring 50 – 100 000 invånare (Lyon, 1987). Men sedan

kommer nästa steg när de sex basfaktorerna är uppfyllda, vilket är anledningen till att

jag diskuterar detta. Bra livskvalitet avgörs också av faktorer som individuell frihet,

jämlikhet och heterogenitet. Lyon (1987) menar att individuell frihet är basen i de

amerikanska värderingarna, vilket blomstrar i de stora städerna. Han nämner ett tyskt

talesätt; ”breathing city air makes one free” (Lyon, 1987:245). Han säger vidare;

”Large cities do allow us more freedom since we do not know one another, do not

care very much about one another, and, therefore, do not try to control one another”

(ibid.). De stora städerna har alltså mindre social kontroll och mer frihet att vara

”udda” och uttrycka sig.

Lyon (1987) pekar på att klassiker som Tönnies, Simmel m.fl. noterade den

individuella frihet som kom av det opersonliga i den stora staden. ”We often praise

large cities such as New York and San Francisco for their tolerance of deviant life

styles” (Lyon, 1987:245). Fast samtidigt menar han att denna tolerans och uppmuntran

till personliga uttryckssätt och frihet, kan hämma ett av de mer basala behoven –

säkerhet. En av dessa aspekterna tar ut den andra, och båda värderas högt. Ofta blir

det en svår kompromiss mellan de som vill begränsa friheten och öka säkerheten och

de som vill ha ett lite mindre säkert samhälle för att försäkra sig om personlig frihet.
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Totalt sett pekar de ovannämnda livskvalitetsindikatorerna på ett positivare utslag för

en heterogen population. Spates och Maconis menar att mindre samhällen är allt för

homogena för att kunna erbjuda de rika erfarenheter som en stor, heterogen stad kan;

”A small village-style community suggested by Ferdinand Tönnies concept of Gemeinschaft, whatever
its attributes (which some people quite legitimately prefer), is not a city. Not having the city’s “critical
mass”, it does not (cannot) provide the stimulation and intensification of life that is the city’s hallmark”
(Lyon, 1987:249).

Fast de menar också att en stad kan bli alltför stor och att stimulationen kan bli

överstimulation, och att livskvaliteten då sjunker. Exempel på överstimulering kan

vara att konflikter genom att svarta nationalister bor granne med ku klux klan

medlemmar. De flesta skulle inte vilja bo på ett ställe med sådana konflikter, utan på

en plats där man kan förändra saker utan konflikter, eller våld åtminstone (Lyon,

1987). Fast alla är olika. Några vill leva i heterogena samhällen och ser konflikt som

nödvändigt och stimulerande, konstaterar han, medan andra vill vara omringade av

människor som är som de själva och undvika konflikt till varje pris.

Mer om storstadens mentalitet

Hittills har jag tagit upp olika sidor av storstaden, både eventuella för och nackdelar.

Det finns alltså mycket teorier kring mentaliteten här. Jag vill fortsätta med att

förtydliga vissa bitar:

”When I first came to New York it seemed like a nightmare, As soon as I got off the train at Grand
Central I was caught up in pushing, shoving crowds on 42nd Street. Sometimes people bumped into me
without apology; what really frightened me was to see two people literally engaged in combat for
possession of a cab. Why were they so rushed? Even drunks on the street were bypassed without a
glance. People didn’t seem to care about each other at all” (Milgram, 1972:23).

Detta visar en vanlig reaktion på storstaden. Allen (1999) pekar också på att

storstaden är en plats för intensitet och att det kan finnas latenta spänningar mellan

människor, precis som andra teorier också har kommit fram till ovan. Detta är ett

resultat av den heterogena miljön;”such tensions come from the presence within cities

of a whole variety of social groups, with their differing mobilities, incomes,

employment chances, and so on” (Allen, 1999:324). Men detta berättar inte hela



25

historien om storstaden, menar Milgram (1972). Uppenbarligen har städer också en

stor attraktionskraft för sin variation, sina händelser, valmöjligheter och stimulationen

av en intensiv atmosfär, vilket många tycker är en önskvärd bakgrund till sina liv.

”The city provides options that no other social arrangement permits” (Milgram,

1972:23). Fast det diskuteras också om att denna anonymitet i mångfalden även kan

ha andra sidor. Om man brydde sig om alla behövande och agerade på alla sina

altruistiska impulser, skulle stadsbon inte kunna hålla reda på sitt eget privatliv.

Staden producerar något nytt;”The city develop new norms of non involvement”

(Milgram, 1972:27).

”The most striking deficiencies in social responsibility in cities occur in crisis situations, such as the
Genovese murder in Queens. In 1964, Catherine Genovese, coming home from a night job in the early
hours of an April morning, was stabbed repeatedly, over an extended period of time. Thirty-eight
residents of a respectable New York city neighborhood admit to having witnessed at least a part of the
attack, but none went to her aid or called the police until after she was dead” (Milgram, 1972:25).

Milgram (1972) pekar på olika teoretiker, och konstaterar att den likgiltighet som

visades upp i Genovese-fallet inte skulle kunna hittas i en småstad. Förhållanden av

total anonymitet kan också skapa en känsla av alienation.

Det finns olika sidor av storstadens frihet. Heterogeniteten producerar samtidigt en

större tolerans gällande beteenden, kläder och etiska koder än vad man generellt kan

hitta i en småstad. Fast denna diversitet gör också att människor håller tillbaka med

rädsla att korsa en odefinierad gräns, och man går inte in och påverkar andras liv i så

stor utsträckning; ”a rule of urban life is respect for other people’s emotional and

socal privacy, perhaps because physical privacy is so hard to achieve” (Milgram,

1972:26). Förhållanden där alla är mer eller mindre bekanta erbjuder igenkännande

och säkerhet, men det kan också förtrycka och vara kvävande, eftersom individen är

fångad i ett nät av etablerade relationer. Denna miljö erbjuder frihet från etablerade

sociala band;”the impersonality of city life breeds its own tolerance for the private

lives of the inhabitants, individuality and even eccentricity, we may assume, can

flourish more readily in the metropolis than in the small town” (Milgram, 1972:28).

Wilson (1978) pratar också om denna frihet från sociala band:

”Freed from the control of their parents, and kin, urbanites are given greater freedom of movement and
the possibility of some degree of economic independence at relatively early ages, subjected to an
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educational process that permits, when it does not encourage, the critical examination of tradition, and
granted an amount of leisure time in which to experiment” (Wilson, 1978:129).

Man kan också konstatera nya möjligheter i storstaden i det att gamla traditioner inte

är lika starka här;”it has become clear that the city provide the occasion for the

breakdown of traditional life-styles and the possibility for the emergence of new

styles” (Wilson, 1978:129). I storstaden lämnas mycket av de traditionella normerna

kring familj, sexualitet mm. Vidare om stadens frihet konstateras det att;”stigmatized

persons may find it easier to lead comfortable lives in the city, free of the constant

scrutiny of neighbours” (Milgram, 1972:28-29). The University of New York kom i

en undersökning fram till att homosexuella troligare skulle bli accepterade som

hyresgäster i en stor stad än i en liten stad. Milgram (1972) menar att de skyddande

fördelarna med stadslivet för stigmatiserade också borde beaktas. En historia från

London kan exemplifiera storstadens anonymitet och tolerans:

”When I was 12, my grandfather took me to the British Museum... one day by tube and recited the
“Aeneid” in Latin for my benefit… He is rather deaf, speaks very loudly and it embarrassed the hell out
of me, until I realized that nobody was paying any attention. Londoners are extremely worldly and
tolerant” (Milgram, 1972:31).

Intervjuresultat

Alla boende i storstaden är min målgrupp, i detta fall invånarna i Los Angeles-

området. Ett underlag på kanske 15 miljoner människor. 6 intervjuer kan aldrig

representera variationen bland dessa människor. Fast det är de personliga berättelserna

som intresserar mig, inte att Los Angeles ska bli helt rättvist representerat. Dessa

berättelser granskas sedan med teorimaterialet ovan. Jag bestämde mig alltså vidare

för att smalna av urvalet för att göra det mer greppbart, och kom fram till en kategori

på 20-30 åringar som ofta vistas kring La Habra i Los Angeles-området (ganska nära

Disneyland). Detta resulterade i verkligheten av ett åldersspann på 20-26 år, och av

fyra män och två kvinnor. Bakgrunden är min intervjumall (bilaga), men den har jag

inte alls följt slaviskt. Det blev mer som samtal än strikt strukturerade intervjuer.

Dessa har jag styrt, men observera att jag varit noga med att inte försöka leda för

mycket. De ledande frågorna i intervjumallen har jag tonat ner och istället lett

samtalet till att handla om detta så att det är intervjupersonernas verklighet och inte
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min som uttrycks. Personerna låter jag alltså vara anonyma, men presenterar deras

ålder och bostadsort:

Kvinna 1, 20 år, North Hollywood (där hon bott större delen av sitt liv)

Kvinna 2, 22 år, La Habra (har bott där sedan 12 år tillbaka)

Man 1, 22 år, La Habra (har bott där i 19 år)

Man 2, 24 år, La Habra (sedan två år nu, innan Rhode Island, Pennsylvania,

Danmark)

Man 3, 24, La Habra (15 år här nu, innan Arizona och Japan)

Man 4, 26, La Habra (Har bott här i 3 år, innan Sverige)

Nu följer en presentation av det jag såg som intressant i intervjuerna. Observera att

den sista mannen, som tidigare bott i Sverige, intervjuades på svenska varav även

hans citat är på svenska. Jag presenterar intervjupersonerna i fetstil, och citaten under

denna person tillhör densamma. Detta för att jag har många citat och att texten inte

ska bli omöjlig att läsa. När det inte är uppenbart vems citat det är, eller om det är

fristående, kommer jag att skriva vem som har uttalat sig i parantes efter citatet.

Inledningsvis ville jag att alla skulle reflektera över storstaden och dess

egenskaper, både bra och dåliga saker:

Kvinna 1 menade att det är en plats där det är mycket som händer, ”you basically

have everything”, ”busy place” och ”a lot of fun”. Hon menar att här finns mycket

möjligheter och många alternativ, bl a när det gäller arbete. ”You can chose to do

whatever you want” och ”your at an easy reach for almost any type of business that

you want to do/.../in any type of field this is the place to go”. Storstaden kan inte

erbjuda lugn och ro som andra platser kan, där hon menar att man förmodligen kan

leva ett enklare liv. ”The big city is more like very busy, a lot of people,

overpopulated...”. Hon pekar också på att här finns mer droger, och hon menar att
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många människor blir ytliga här och pratar om hela nöjesindustrin och Hollywood;

”That’s why everybody comes to LA, to be an actress or you know...”. Hon menar att

många försöker kopiera filmstjärnorna och att många försöker vara någon.

Kvinna 2 var inte helt positiv och förknippade storstaden med mycket våld, fast

konstaterade också att det är en plats för möjligheter som det inte finns på andra

platser, bl a när det gäller jobb. Det finns också många attraktioner och utbud här. Det

gäller allt från många bra partys, shopping och många olika kulturer. Den negativa

sidan av storstaden var också att det är trångt och för mycket människor menar hon.

Man 1 menar att storstaden är ”busy, a lot going on all the time”, och det spelar ingen

roll vilken tid det är på dygnet. Han gillar detta och säger att han tycker om att vara

kring många människor, och gillar att vara där allting händer, och där det är ljus

överallt. Storstaden kan definitivt erbjuda saker som andra platser inte kan, fast

samtidigt måste man gå till andra platser för att få saker som storstaden inte kan

erbjuda. Positivt är; ”you don’t get bored often”, man kan i princip göra vad man vill,

och det finns nästan alltid någon som vill göra det med dig. Negativt är; ”there’s not

much privacy I guess”.

Man 2 pekar på att storstaden är ”trendy, materialistic, exciting, probably very

colorful”. Här finns många bra kvaliteter menar han;”a big city brings more

opportunities to a lot of people/.../ in terms of jobs, in terms of entertainment, living

situation, it brings a degree of closeness to people, comfort in being anonymous in a

large city”. Sedan menar han att man också kan göra sig ett namn här om man vill för

man kan nå fler människor. Han pekar också på mänsklig mångfald;”very diverse

setting of people that are not found in homogeneous societies or rural communities”.

Han hittade också en baksida av detta när jag frågade honom; ”you do find a lot of

territorial tendencies, where gangs can come, and certain neighborhoods will be

reflected to as Korean neighborhood, caucasian neighborhood, black neighborhood,

and that could lead to violence, crime...”.

Man 3 är inne på samma saker som dom andra. Han pekar också på

möjligheterna;”much opportunity, many chances, many people, not a lot of space,

noisy, very stressful and just too much action”. Han exemplifierar också med arbete



29

och menar att det finns en mycket större möjlighet att få anställning eftersom det finns

så många företag. Han tycker det är positivt med bekvämligheten i denna mångfald

och variation, många saker finns här. Fast han tycker också att det finns en fara

där;”people are out to take your money a lot of times, in any way possible”.

Man 4 tilltalas inte så mycket personligen av storstaden, men konstaterar att det är

nära till allt här, att mycket är koncentrerat till en liten yta, och också att här finns

mycket att göra till skillnad från andra ställen. Det handlar alltså om ett stort utbud

och många nischer som inte finns någon annanstans. Anledningen till den större

variationen är att det finns fler människor, vilket leder till fler intressen, och ju fler

intressen desto större variation menar han.; ”det finns kanske x nummer av människor

som tycker om en konstig grej, men så finns det tillräckligt många människor som

tycker om den konstiga grejen här”. Negativt med storstaden tycker han är att det kan

bli för mycket ibland, och för mycket socialt.

Storstadsdefinition: Svaren ovan tangerar varandra mycket, och det finns inga

direkta motsättningar mellan dem. Huvudlinjerna i svaren är att storstaden är en plats

där mycket händer, och där det finns möjligheter på olika sätt. Många nämnde

arbetslivet som exempel. Det pratas också om utbud och variation, om färgrikedom,

mänsklig mångfald och olika kulturer. Variationen leder till valmöjligheter att göra

saker också. Man nummer 2 tar upp anonymitet, vilket jag kommer till senare. Också

en del negativt togs upp. Främst att det stora antalet människor kan innebära

överbefolkning. Mindre plats, inte mycket privatliv och att det händer för mycket ses

av vissa som ett resultat av detta. Andra negativa saker var droger, våld, gängbildning

och även ytlighet och materialism.

Är storstaden en plats för olikheter, för mångfald?

Alla tycker att storstaden är detta och att det finns många skillnader inom det. I alla

fall när det gäller etnicitet och olika kulturer säger Kvinna 1. Kvinna 2 säger att man

ser olika typer av människor överallt. Man 1 säger;”if you go to a mall, there is no

one you don’t see if you look at race, you see a hundred different types of people and

maybe a hundred different relations”. Man 3 tycker;”if everybody were the same way
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it would be very boring. It’s good to have different perspectives and different

cultures”.

Sedan började jag styra intervjuerna lite mer och diskuterade om olika aspekter

kring frihet:

Kvinna 1 pekar på det individuella; ”I think its more within yourself”, och menar att

det inte beror på storstad eller inte, för att man ska kunna känna sig fri. Fast hon

tycker ändå att det är mycket som man kan göra som är specifikt kopplat till

storstadens mentalitet, och hon säger att du mer kan välja hur du vill leva i storstaden

eftersom det finns fler valmöjligheter.

Kvinna 2 menar också att det finns en frihet att göra många saker i storstaden, och att

storstaden kan vara en plats att vara annorlunda i. Hon säger att det finns mer

varianter i storstaden, större variation; ”theres a lot of different mixtures of groups”,

och ”you can basically do pretty much what you want to do without being labelled”.

Vi pratade också om frihet som finns på andra platser, och kom in på trygghet som en

typ av frihet, vilket kan finnas på mindre orter där alla känner varandra ”so they have

a freedom to walk the street without being scared, being mugged…”.

Man 1 menar att storstaden kan erbjuda en stor personlig frihet och gör en jämförelse;

“It can, because there is so many people that is not so much judgmental/…/as were if you are in a small
town where everyone knows each other.../…/here, no matter what you do, no one really cares, so you
can pretty much do whatever you want not getting criticized for it” (Man 1).

Personligen kan han till exempel gå på en bar, socialisera och ha kul hela natten och

stanna till klockan fem på morgonen, och ingen bryr sig. När jag frågar om

anledningen till denna frihet kommer han in på att det finns så mycket mer människor

här och att dessa gör väldigt olika saker. Han menar att det skulle vara konservativare

i en småstad. Fast sedan kommer vi in på andra typer av friheter och han pratar om

plats. Friheten att skjuta pistol mot burkar, kampa, fiska... . Han menar att staden

också har en viss begränsning och att man måste följa olika typer av regler, vilket man

kan slippa på andra platser; ”basically when your in the desert, there’s nothing you

can’t do”.
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Man 2 tycker också att storstaden kan erbjuda en viss personlig frihet;

“You have more of an opportunity to express yourself, because there’s probably more people like
you/.../ in a big city, its much more likely to be accepted than in a small town/…/ in a small town where
there are no artists, an artist may not be appreciated, were in a big city an artist can flourish among
other artists in an artistic community” (Man 2)

Han kontaterar alltså en frihet att utrycka sig, men kommer också in på regler och

begränsningar i storstaden;”you do have a lot more freedom, then again you also have

less freedom because there’s less open space and probably more rules in a big city”.

När jag frågar om anledningen till storstadens frihet kommer även han in på att det

finns en större befolkning. Folk bor tätare ihop och det finns fler intressen. Vi

diskuterade även andra typer av frihet och han gjorde en jämförelse med en liten stad,

där alla känner dig. Han menar att man verkligen kan vara sig själv i en sådan miljö.

Där ingen bor finns det vidare inte mycket regler menar han, och då kan man göra vad

man vill eftersom ingen bryr sig. Fast han tycker också att friheten kan begränsas i en

småstad om alla känner dig;” in a small town everybody’s business is everybody’s

business, because everybody knows each other on a more intimate level, so there’s a

lesser degree of social freedom there, were as in a big city, people quite don’t care

about their fellow man”.

Man 3 sade först spontant att det inte fanns någon frihet i storstaden, där finns för

mycket folk;

“there’s people all around you and unless you don’t know them there’s not much chance for freedom,
because there’s too many people/.../ in a smaller city you have more chance to spread out, get to know
yourself, because in a big city there’s to much going on all around you, and this can be very stressful”
(Man 3)

Han menar också att det främst är individuellt om man känner sig fri eller inte. Fast

när vi kommer in på olika uttryckssätt tycker han ändå att man kan uttrycka sig mer i

en storstad eftersom det finns ett större utbud på olika levnadssätt. I en liten ort

kanske människor inte har stött på olika sorters minoriteter när det gäller livsstilar så

mycket, därav mindre acceptans av dessa livsstilar eftersom de inte sett det så mycket

tidigare. I Los Angeles har detta varit en normal sak länge. Acceptansen blir högre i

en stad som har sett mycket olikheter menar han; ”people are familiar with it/.../ ok,
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you’re gay, whatever...”. I Montana kanske man vill ha ett möte om man upptäcker en

homosexuell på en liten ort, och det är inte lika accepterat; ”because people aren’t

exposed enough to understand that theres actually gay people out there”.

Anledningen till denna frihet vi pratar om menar även han är för att det finns så

mycket människor i storstaden.

Man 4 är inne på att det finns en sorts frihet i att hitta likasinnade, vilket är mer troligt

i storstaden. Då behöver man inte skämmas för vem man är menar han; ”en

homosexuell i en småstad kanske inte går fram och säger att han är det, men en

homosexuell i en storstad kanske går ut till en speciell klubb där det finns en massa

likasinnade och då kan han spela ut sin personlighet där”. Anledningen till att det är

så in en storstad är för att människor är så olika där säger han. När vi sedan kom in på

andra sorters frihet, tycker även han att storstaden har sina begränsningar; ”det är

väldigt många människor på liten yta, och det kan vara lite påträngande, om man är

naturmänniska kanske man inte vill bo här”.

Sammanfattning kring frihet: Det konstaterades att det finns fler valmöjligheter i

storstaden, en frihet att uttrycka sig och leva annorlunda, och en variation av olika

människor. Någon var inne på att det finns mindre fördomar där, att ingen egentligen

bryr sig, och att man inte blir lika kritiserad där för sin livsstil. Det finns helt enkelt

fler typer av levnadssätt och en sorts acceptans av dessa. Den sista mannen menade

också att det finns fler likasinnade för alla typer av människor. Anledningen till allt

detta skulle eventuellt vara att det finns mycket folk i storstaden, med olikheter och

olika intressen. Samtidigt med detta fanns det också röster för att frihet inte är så

speciellt för storstaden, utan att det är individuellt. I storstaden kan friheten eventuellt

begränsas av att där finns för mycket folk. När jag pratade om andra typer av frihet

nämndes trygghet, vilket det är mindre av i storstaden. Också trängsel och platsbrist

nämndes av några, och att detta kan hittas på andra platser. Samtidigt kan man också

se det som att det finns fler regler i storstaden, och att man kan vara friare där det inte

bor så många och göra lite mer vad man vill.

En stor del av min intervjutid handlade om relationerna mellan storstadens

invånare, vilket är en viktig del av den mentalitet jag vill undersöka:
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Kvinna 1 tycker, liksom de övriga, att många är ytliga i storstaden, och speciellt i Los

Angeles; ”a lot of people tend to be very fake in LA”. Annars menar hon att de flesta

inte känner varandra, och jämför med en småstad där alla känner varandra, och där

man förmodligen redan har ett sorts förhållande med de man möter vare sig man vill

det eller inte. Kvinna 2 tycker att storstadens invånare är för upptagna för att se

varandra. Det blir bara ögonkontakt och ett smile, men det är allt. Hon menar också

att människorna här är mer ytliga och upptagna med sina egna liv. Man 1 säger;”I say

its more judging the book by its cover”. Han beskriver en typ av ytliga relationer där

det är svårt att egentligen lära känna någon; ”it’s impersonal I guess/.../ there’s so

much going on that everyone doesn´t have time to know anyone else”. Man 2

konstaterar också ytliga relationer, men säger att människor är väldigt ytliga i

småstäder också. Fast vidare säger han;”I think, in a big city, people probably care

about each other less because you will have a smaller network of people that you

know, or because they are so spread out you don’t care about the person next to you”.

Man 3 resonerar som de andra;”nobody really cares, you’re just another one”. Han

förtydligar sitt resonemang kring att storstadsinvånarna inte bryr sig:

“They care for each other as human beings/…/ if somebody saw somebody fall down they are going to
pick him up, obviously. But no, because we are all dealing with whatever it is we are working on, we
all have a purpose, we are dealing with our purpose, and the person walking next to us, whatever they
are doing, that’s fine, unless they interact with our own world, bumping in to you, or coming your way.
That’s the only reason you’ll care, because otherwise you don’t have the time to care about everyone
walking by” (Man 3).

Man 3 menar att relationerna är ytliga och jämför med en småstad;”it’s a little bit

more intimate in a small city opposed to the shallowness of the large city”. I

småstäder kan folk kalla på varandra med förnamnen, men i storstaden är det för

stressigt och man har inte tid att prata med andra. Man 4 säger;”jag tror inte att man

lägger märke till folk så mycket här som man gör i mindre orter/.../ man vet inte vem

det är så varför ska man bry sig”. Han menar att man inte bryr sig generellt i

storstaden, men fortsätter;

”det finns olika delar av en storstad/.../ själva storstaden är liksom en samling av x nummer av mindre
kvarter och bekantskapskretsar, och i kvarteren har man lite av det här att man vill se sig för, och man
bryr sig/.../ om jag åker från mitt eget kvarter, inte bryr jag mig om hur jag beter mig egentligen” (Man
4).



34

Han menar också att det är individuellt, men generellt är relationerna ändå ytliga; ”när

du kommer i kontakt med så många människor, till slut så bryr du dig inte”.

Vilka bekantskaper har man?

Jag frågade om Kvinna 1 känner sina grannar, men det gör hon inte riktigt. Det är

bara lite hej och hejdå, hon har aldrig haft ett riktigt förhållande med dem; ”just hello,

how are you, and that’s it”. Hon känner inte heller något behov av att känna sina

grannar. Andra utanför den egna umgängeskretsen har sina liv, och man kan inte gilla

alla människor menar hon. Det framgår att storstadens invånare generellt inte är en del

av Kvinna 1: s liv, utan det är den närmsta kretsen som man har närmare personliga

relationer till. Detta kan sägas stämma för alla de övriga också. Kvinna 2 bröt dock

mönstret och sade att hon känner sina grannar, och att hon gillar det. Men hon

fortsatte;”I know a lot of people who don’t know their neighbours”. Hon pratade också

om liknande intressen;”most of the time, the people I hang out with, do have the same

interests”. Detta menar hon är en grund för att man ska komma bra överens. Man 1

känner inte sina grannar och;”to tell you the truth it doesn’t really matter to me. I’m

not going to turn away if they want to be friends and talk or things like this, but you

know…”. Även han menar att alla har sina egna liv mer eller mindre. Man 1

diskuterar vidare och säger att det är mer troligt att man känner sina grannar på ett

litet ställe, som i en by där alla känner alla och hälsar. Man 2 känner heller inte sina

grannar, och tycker inte det är särskilt väsentligt. Alla har sina egna liv. Man 1 och

Man 2 menar att man mest ser till sin egen krets, och konstaterar att folk egentligen

inte bryr sig om varandra här annars. Även Man 3 känner inte sina grannar och menar

att hans bekantskapskrets redan är uppbyggd och att det därför inte är särskilt

intressant. Han är inne på samma saker som de andra och säger att det är onaturligt för

honom att gå fram till vem som helst på gatan, säga sitt namn och ta en kopp kaffe,

helt utan anledning. Om någon skulle prata så med en utan vidare blir man

misstänksam och aktar sig, för man vet inte vad det egentliga syftet är menar han.

Man 4 känner inte sina grannar, och vet inte om han vill det. De måste helst vara

likasinnade och vara samma typ av människor, och han pekar på att man har sin egen

krets, fast att det inom den kretsen också kan finnas olika typer av människor.
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Hur kommer man i kontakt med andra?

Jag diskuterade med alla kring hur de möter folk och vänner här, om de tycker det är

svårt. Kvinna 1 menar att det beror på vad man håller på med. Hon tycker inte

personligen att det är så svårt att möta folk, och menar att man möts genom intressen,

till exempel om man dansar. Hon tycker inte att hon undviker andra utanför den egna

kretsen, men; ”its not like you go looking for friends, it just happens”. Kvinna 2 säger

att det mest sker genom jobb, eller att man har kvar gamla vänner från skolan, eller att

vänner introducerar henne för andra. Vännerna till Man 1 är mestadels sådana han

vuxit upp med och gått i skolan med. Han pekar också på att man introduceras genom

gamla vänner. Man 1 tycker inte att man bara kan gå ut och möta nya människor, man

måste vara runt dem länge först för att de ska bli nära vänner och att man ska kunna

lita på dem. Det är svårt att möta folk alltså, och han pratar om en sorts ytlighet och

säger att det är svårt att egentligen veta hur folk är, om de bara spelar. Man 2 är också

inne på att gemensamma intressen styr hur man får vänner, och arbete. Sedan bygger

man nätverk, och introduceras genom gamla vänner. Även Man 3 pratar om att man

blir introducerad genom gamla vänner, och menar att detta gör det lättare att lita på

nya människor. Man 4 diskuterar att man möter folk genom arbetet, annars möter

man inte mycket folk; ”det är ganska svårt att möta folk bara så där/.../ det finns inget

forum där alla går och möts, och hälsar på varandra”.

Finns det spänningar mellan storstadens invånare?

I allmänhet tycker Kvinna 1 att det kan finnas ett visst agg mellan invånarna i

storstaden, vilket kan ha orsaker i olikheterna, och hon upprepar att man inte kommer

att gilla alla man möter. Vissa respekterar andra och vissa gör det inte, och säger att

alla inte kan komma överens om en viss sak ”there’s always something different that

will irritate you”. Kvinna 2 nämner gangstertyper och gäng, vilket kan kännas

obekvämt ibland när man är i närheten, och det kan vara både svarta och vita

poängterar hon. Man 1 är också inne på att det kan finnas situationer där man kan

känna sig obekväm i storstaden. Till exempel om man går i köpcentret och där är

många gäng runt omkring. Ingen känner sig bekväm i en sådan situation, och säger att

han försöker undvika sådant så mycket som möjligt. Han diskuterar vidare;”there’s so

many different opinions, the same people can be equaly angry at every one of the

other people/.../ as were in a small town, if there where some one with a different

view, chances are there will be only one different view, and only one argument”. Man
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2 och Man 3 säger båda att det är svårt att kategorisera eftersom det finns så många

olikheter i storstaden, men Man 2 tycker ändå att det finns en viss typ av ignoranta

personer som han inte gillar här. Man 3 menar också allmänt att det kan finnas

aggression mellan folk i storstaden; ”the closeness of each other, and everyone wants

their own personal space. Once the personal space has been invaded, stress,

aggression and other things can turn to anger/.../ people are invading your space too

much”.  Man 4 kan personligen känna sig obekväm i ibland; ”jag skulle inte vilja åka

till South Central mitt i natten för då känner jag att jag kan bli rånad eller mer”.

Sammanfattning av relationer: Enligt svaren kan folk vara ytliga i storstaden. De

kan också vara upptagna med sig själva och ha lite tid över för andra. Folk känner inte

varandra i allmänhet. I storstaden bor det mycket folk, och man kan kanske bara bry

sig om ett visst antal människor totalt sett verkar det som, och då blir det för många

att bry sig om i storstaden. Det kan eventuellt finnas mer intima relationer på mindre

platser. Angående den egna bekantskapskretsen har man sin egen krets man umgås

med, vilken kan ha formats utifrån gemensamma bakgrunder och intressen. Alla utom

en känner inte sina grannar, och har inte ha något större behov av det heller. Man har

redan sin egen krets. Det kan eventuellt vara svårt att träffa nya människor, då man

eventuellt inte kan lita på nytt folk direkt. Intressen, jobb, gamla vänner och att bli

introducerad, är det som för ihop människor i storstaden enligt svaren ovan. Annars

kan det också finnas irritation och aggression mellan storstadens invånare. Eller kan

man åtminstone känna sig obekväm ibland. Många har olika åsikter, och man har ett

litet personligt rum i storstaden. Man kan också känna viss rädsla för gäng mm.

Nästa steg i mina intervjuer är en diskussion kring tolerans:

Kvinna 1 anser att det har blivit så stor variation, modemässigt till exempel, att ingen

egentligen bryr sig längre; ”there’s so many different styles out there”. En

homosexuell kan eventuellt ha det lite lättare i storstaden där allt detta finns; ”a lot of

things are more accepted here”. Hon vet inte varför det är så, men säger att många

kommer till Los Angeles för den anledningen, för det har en frihet att göra vad de vill.

Kvinna 2 säger att människor tolererar varandra för det mesta, och menar att det

kanske kan vara lättare att bo i en storstad då människorna uppmärksammar varandra
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mindre. Detta innebär att man kan göra lite mer vad man vill, och att man ändå inte

uppmärksammas särskilt, som hon menar att man kan bli i en småstad.

Man 1 anser att människorna här accepterar varandra till en viss utsträckning;”if you

look at race, or sexuality, some people have very strong feelings about it, were other

people don’t/.../ it’s really varied I think”. Han diskuterar vidare;”if you go over the

hill here, there’s all Chinese people, and you may be the one that… I guess not

accepted”. Han kallar storstaden för ”melting pot”, men säger att det inte är helt

blandat inom staden utan lite uppdelat. Här kan det uppstå en viss intolerans, med

olika livsstilar, och alla kan inte flytta till alla områden och bli accepterade där. Men

han tycker ändå att storstaden är tolerantare i stort; ”in my eyes I picture a small

community as more conservative”. Inget är onormalt i storstaden längre, säger han.

Allt från svarta till homosexuella, allt är accepterat. Detta skulle ses som mer negativt

i ett mindre samhälle, men här spelar det ingen roll, för ingen bryr sig egentligen.

Man 1 tycker att det finns särskild anledning för vissa att söka sig till storstaden, till

exempel om man är homosexuell eller svart; ”they’re not ridiculed so much for being

that type of person”. Det är svårare att leva ett sådant liv i småstaden, bl a i södern,

där tror han att det kan vara rent omöjligt att leva för vissa. Han tar också upp tid som

en viktig faktor, och menar att allt som idag är accepterat i storstaden inte alltid har

varit det. Det tar ett tag innan saker blir normala överallt, och eftersom så olika

människor flyttar till storstaden och gör vad det vill göra här, blir detta också

accepterat här över tid.

Man 2 säger direkt att människor accepterar varandra mer här och gör en

jämförelse;”much more than in a small town/.../ in a big city you are much more

anonymous/.../in a big city reputation count less because there are so many more

people”. Han tycker att ett rykte kan förfölja en mer i småstaden. Detta är en typ av

frihet säger han, och jag frågar honom hur det visar sig; ”live and let be, you don’t

take offence to other peoples religions, race, beliefs…”. Han tycker inte att det finns

så mycket som är normalt i storstaden eftersom det finns så mycket olikheter och

olika standarder. Jag frågar honom om han tror att vissa behöver denna atmosfär mer

än andra;
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”minorities/.../someone who is black will be a lot more comfortable among other people who are
black/.../ that’s why they are drawn to that area, because it will be more tolerant, and again, you are
more anonymous in a large city, and there’s more people like you, and you share more common
interests” (Man 2)

Man 3 är inte lika säker på toleransen i storstaden;

”Do they accept them, no, do they tolerate them, yes/.../ acceptance is totally different from
tolerance/.../ I might not like that this person has this religion, what can I do about it? Nothing! So
should I tolerate it? I have to, it’s not in my control to stop what they are thinking and what they are
doing, all that I can do is to tolerate or accept it” (Man 3)

Fast han diskuterar vidare och menar ändå att storstaden är lite speciell;

”the big city can be special because people with different interests can find one another faster than
someone in a small city/.../ if you are looking for somebody like yourself, you will probably have a
better chance finding this person in a large city” (Man 3)

På så sätt menar han ändå att storstaden kan ha en sorts tolerans för olikheter,

eftersom det finns så många människor, vilket innebär att det är större chans att man

passar in någonstans, och han säger; ”if you’re going to be an artist, or a drag

queen/…/ if you do that in a small city you will probably be looked at as weird, odd,

strange…”. Fast han poängterar att intolerans också hör ihop med storstadens

olikheter, fast säger vidare att människor också blir toleranta genom att leva med

olikheterna; ”so that’s actually a double edged sword: on one end there could be

untolerance because they’re different, but on the other end they could be tolerant

because they’re different”. Han säger att folk är vana vid olikheterna här, men kan

också bli trötta på dem, och pratar om att det är en tunn linje mellan att vara tolerant

och intolerant.

Man 4 tycker generellt att människor här kanske accepterar varandras olikheter på

ytan, men undertill har alla olika åsikter. Fast många försöker uttrycka sig och kan

också göra det på olika sätt, det är tolerant på det sättet menar han. Inom storstaden

finns det en del normer för hur man ska bete sig, men det är väldigt löst generellt sett

och många bryr sig inte om dessa här; ”det finns olikheter i små samhällen också, men

där behöver den som är olik vara starkare mentalt, i en storstad är det nog lättare,

definitivt, ingen bryr sig”. När vi pratar om intolerans säger han att ett typiskt exempel

i Los Angeles är poliser och vanligt folk; ”vanligt folk tolererar inte poliser här, och
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poliser tolererar inte vanlig befolkning. Här har ju varit upplopp för inte så länge

sedan...”.

Sammanfattning kring tolerans: Enligt svaren kan det finnas intolerans for

olikheterna i storstaden. Det finns saker som irriterar människor. Fast alla är inne på

att det också finns respekt och tolerans mellan människor i viss utsträckning. Det

finns en så stor variation, vilket bl a innebär att ingen bryr sig, eller att den enskilda

individen åtminstone få mindre uppmärksamhet. Man kan leva anonymare. Svaren

pekar också på att fler saker är accepterade i storstaden, att normerna är lite lösare och

att man kan göra lite mer vad man vill. Det är också större chans att det finns folk som

är som en själv eftersom det finns ett så stort urval olika människor. Man kan se det

som att färre livsstilar/bakgrunder ses som onormala i storstaden, vilket kan göra det

lättare att leva där.

Sedan diskuterade jag också mer om anonymitet i intervjuerna:

Alla tycker mer eller mindre att man kan leva ett anonymt liv i storstaden;”you can

pretty much do anything around here not being noticed for it because there’s so many

more crazy things going on/.../ you see guys walking down the street holding hands..”

(Man 1). Båda kvinnorna pekar också på någon sorts anonymitet i storstaden. Kvinna

1 pratar om de olika livsstilar som finns här, vilket är bra för då kan man själv

bestämma vad man vill vara, och ändå smälta in lättare. Fast hon säger också att till

exempel homosexuella visserligen är ganska accepterade här, men att de också kan ha

svårt att smälta in då det fortfarande inte är helt accepterat av alla. Kvinna 2 tycker

också att man kan leva anonymt här om man vill och säger att storstaden är en bra

plats att komma till om man vill bli lämnad mer för sig själv. Även Man 2 anser att

storstaden kan vara en anonym plats, och säger att han kan gå till ett område

någonstans i Los Angeles, och han kommer inte att känna någon där alls, och ingen

kommer att känna honom heller. Man 3 om anonymitet;

“as an individual in a larger city, you can just blend in the crowd, moving right along, but in a smaller
city you might be noticed more/…/ in a big city, that’s just another fat guy walking by, big deal…,
nobody cares, everybody is just doing their thing” (Man 3).
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Han tycker att man kan leva anonymt i storstaden om man vill;”nobody will notice

you if you don´t want to be noticed”. Man 4 pratar om att det är mycket lättare att leva

ett anonymt liv i en storstad; ”för att det finns så mycket människor och så många

platser man kan blanda sig in i”.

Vi diskuterade kring om det var tolerans eller likgiltighet som skapade denna

atmosfär. Man 1 tror att det är en mix av båda. Likaså Man 2;”its both apathy and

tolerance”. Man 4 sade; ”vem bryr sig?” Fast Kvinna 2 tror att människor bryr sig

innerst inne ändå, även om det inte ser ut så.  Alla de intervjuade tror inte att andra

direkt lägger märke till dem själva i storstaden; ”I’m more one in the crowd, I don’t

think people really notice me right away” (Man 2), eller; ”som en i mängden, jag

utmärker mig nog inte särskilt”(Man 4).

Till sist pratade vi också mer om negativa aspekter kring storstaden:

Alla var inne på att anonymitet och den eventuella frihet vi pratat om också kan ha

baksidor. Kvinna 1 konstaterar att många människor är isolerade och är utan

vänner:”just because you are surrounded by a lot of people it doesn’t mean that it

automatically gives you a lot of friends”. Anonymiteten och den eventuella friheten är

inte bra för alla, och hon säger att det kan finnas en kyla mellan människor i

storstaden. Att inte känna andra och att gå hem utan att ha pratat med någon tar hon

upp som en negativ sak. Kvinna 2 säger också att man kan bli mycket ensam här;

”people tend to stick with their own crowd...”. Man 1 tror att man nog kan bli ensam

om man är udda ändå, trots allt. Detta kan kanske hända om man inte är i ”the main

stream” av vad som är populärt, och om man inte gör saker som andra människor gör.

Då tror han att man istället kan bli mer välkomnad i en mindre miljö. Om någon ser

en som en ”loner” i en by kan han bli välkomnad ändå, men kanske inte i storstaden;

”everyone may have seen him, but nobody cares to make him feel welcome”. Man 2

anser att om man vill ha relationer med många människor kan det nog vara bättre att

vara i en småstad eftersom flera kommer att känna dig. Storstaden kan vara en miljö

där ingen bryr sig, vilket kan leda till ensamhet. Anonymiteten kan vara både bra och

dålig, beroende på hur man vill ha sitt liv, menar han. Det första Man 3 sade

var;”have you heard the expression you are feeling lonely in a crowded  room”. Han

tror också att man kan ha det bättre på mindre orter i det hänseendet;”the relationships

you build are more intimate/.../ you have the opportunity to connect faster”. Han
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menar att det finns mindre antal möten mellan människor på mindre orter, och då blir

dessa djupare med de man möter. Han pratar vidare om att storstaden kanske kan

erbjuda en frihet för vissa, men det kan också vara svårt för folk att bli sedda, vilket

kan vara dåligt för de som har det svårt; ”because there’s so many people there, but

not one of them has cared enough to ask what´s wrong. That could be a very sad

thing”. Detta tror han kan vara en bidragande orsak till depression, detta att det finns

så många människor runt dig men alla håller bara ner huvudet och noterar inte dig.

Det är alltså inte fysisk ensamhet utan mental, säger han. Man 4 tror också att det är

lätt hänt att man blir isolerad i storstaden; ”många människor behöver inte lägga

märke till dig här, och kommer inte att lägga märke till dig heller, vilket kan vara ett

stort problem”. Fast han tror att gemenskap och värme också kan finnas här, fast mer i

liten skala i kvarter och familjer. Han menar att detta kan få funktionen av en liten by

inom storstaden. Som helhet är storstaden nog lite kallare eftersom där finns så många

människor, och en person kan bara bry sig om x antal människor, tror han.

De flesta av de intervjuade menade trots allt att om man verkligen inte vill vara

ensam, om man vill möta folk, då är storstaden ändå platsen man ska komma till. De

tycker att det också är mycket upp till individen om man blir ensam, och inte bara i

vilken miljö man är i.

Analys

I detta arbete har jag undrat om man kan leva ett fritt liv i storstaden. Mina

funderingar har jag mer specifikt förklarat i problemformuleringen och i min

förklaring av frihetsbegreppet för denna undersökning. Det handlar alltså mest om en

sorts mental frihet, en heterogen atmosfär, där det inte finns så mycket omgivande

moral som talar om hur man ska vara och bete sig. Jag har funderat kring om det finns

ett större svängrum för olika livsstilar, tolerans för olikheter och anonymitet i

storstaden. Allt enligt mitt frihetsbegrepp som alltså förklaras i början av uppsatsen.

Sedan undrade jag också om denna eventuella frihet alltid är bra, eller om det finns

baksidor som ensamhet och isolering.
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För det första kan man konstatera att både teorin och intervjupersonerna gav bilden av

storstaden som en heterogen plats. De senare pekade delvis på arbetsliv och nära till

utbud och olika bekvämligheter. Storstaden målades också upp som en plats där

mycket händer hela tiden, variation, färgrikedom, olika kulturer och mänsklig

mångfald; ”very diverse setting of people that are not found in homogeneous societies

or rural communities” (Man 2). Simmel konstaterar individualitet i storstaden, vilket

kan sägas vara en del av detta. Han pratar om att storstaden har en annan psykologi,

med tempo och konstant stimulation för dess invånare. Allt det Simmel pratar om

kring storstadens mentalitet leder alltså till mångfald. Det kommer från den

specialisering som sker inom storstaden, och leder till valmöjligheter, differentiering

och personliga skillnader. Storstadens storlek möjliggör individualiserandet av

mentala och psykiska aspekter. Vi pratar om olikheter och olika uttrycksätt. Simmel

säger att individerna i storstaden uttrycker sig mer, spelar på känsligheten inför

skillnader, vilket kan resultera i egendomliga uttryck och extravaganser (Simmel,

1966). Även om de är negativa så är både Tönnies (Loomis, 1957) och marxismen

(Lyon, 1987) också inne på individualitet, och en sorts mångfald i storstaden är

underliggande i deras resonemang. Även Chicago-skolan (ibid.) pratar om

individuella skillnader, och en större tolerans för dessa i takt med ökad densitet, vilket

betyder att storstaden har större tolerans för individuella skillnader. De menar att

storstaden är heterogen. Enligt livskvalitetsresonemanget (ibid.) blomstrar individuell

frihet och heterogenitet i de stora städerna, vilket skulle vara bra för livskvaliteten.

Milgram (1972) pratar också om mångfald, variation och valmöjligheter. Det enda

som kan tänkas tala mot storstaden och mångfald är mass-society teorin, som inte ser

någon större skillnad på livsstilar var man än är. Fast detta kritiseras av författaren

(Lyon, 1987). I stort råder det ingen tvekan, storstaden kan ses som en plats för

olikheter och mångfald;”if you go to a mall, there is no one you don’t see if you look

at race, you see a hundred different types of people and maybe a hundred different

relations” (Man 1).

I denna diskussion blandar jag nu alla kriterierna för frihet när jag resonerar, eftersom

de hör ihop. Man kan konstatera att intervjuresultaten stämmer ganska bra överens

med teoriavsnittet. Intervjuerna pekar på en frihet att uttrycka sig, och att kunna leva

lite annorlunda i storstaden, utan att folk bryr sig så mycket. Detta för att det finns en

så stor variation av människor. Det blir lite mindre kritik för olika livsstilar. Simmel
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(1966; Lawrence, 1976; Milgram, 1972) menar att storstadsmänniskorna utvecklas till

att mentalt skydda sig mot den överstimulerande miljö de är i. Detta leder till mer

huvud istället för hjärta, och mindre djup i personligheten, menar han. Intervjuerna

gav en liknande bild, där storstadsmänniskan kan ses som ytlig, upptagen med sig

själv, folk känner inte varandra eller kan bara bry sig om ett visst antal människor.

Simmel menar att det blir mer professionella kontakter mellan människorna där man

har mer segmenterade uppfattningar om de andra istället för att se hela personen

(ibid.). Han diskuterar kring ett rationellare beteende, som är opersonligare och

kallare. Denna reserverade mentala attityd är alltså en försvarsmekanism mot

storstadens alla impulser, och leder till mer anonymitet. Detta leder i sin tur till mer

spelrum för olika uttryckssätt då man blir lämnad mer ensam att vara hur man vill.

Här kan man prata om en anonymitet, där man kanske inte har kontakt med sina

grannar, utan har sitt eget liv. Detta kommer alltså från det reserverade mellan

storstadsmänniskorna, vilket Simmel menar leder till en hög grad av personlig frihet.

Han pratar också om storleken på den cirkel man rör sig i. Den lilla cirkeln ger

människorna mindre spelrum, hög kontroll, lägre tolerans för olikheter och tillåter inte

så mycket individuell frihet. Han pratar om fördomar och småskalighet i småstaden.

Den större cirkeln, vilket storstaden är, ger istället mer frihet och leder till större

personligt spelrum och mångfald. Här finns anonymitet. Simmel konstaterar alltså

skillnader mellan mindre och större samhällen när det gäller tolerans och individuell

frihet. Milgram (1972) pratar också om högre tolerans i storstaden när det gäller

beteende, kläder och etiska koder. Intervjuerna pekar alltså även dem på en sorts

respekt och tolerans för olikheter i storstaden, åtminstone i viss utsträckning. Det

finns en stor variation, så ingen bryr sig egentligen, eller åtminstone får den enskilda

mindre uppmärksamhet, och det går att leva anonymare.

Intervjuerna visar att fler saker är accepterade i storstaden, där det är lite lösare

normer och man kan göra lite mer vad man vill. Fler sorters livsstilar och bakgrunder

kan eventuellt göra livet enklare att leva i för många, då man kanske kan smälta in och

bli tolererad. Alltså en lite större tolerans för olikheter. Fast det kom också fram att

denna frihet kanske inte är så speciell för storstaden egentligen. En del intervjusvar

såg inte så stor skillnad och menade att det är mycket individuellt också. Mass-society

teorin (Lyon, 1987) menar att allting har blivit så standardiserat i samhället att livet
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inte längre skiljer sig så mycket beroende på var man är. Fast denna teori har

kritiserats, och kanske var mer aktuell förr.

Tönnies är inte olik Simmel i sina resonemang. Gemeinschaft, vilket karaktäriseras av

små samhällen, styrs mer av känslor, tradition och social kontroll. Här ser man hela

personen istället för att ha segmenterade uppfattningar, som i storstaden. Detta är en

positiv sak enligt Tönnies, som inte gillar storstaden. Fast detta leder dock inte till

anonymitet och eventuell frihet kopplat till detta. När han diskuterar gesellschaft,

vilket storstaden kan karaktärisera, är han liksom Simmel inne på rationalitet,

individualism och känslomässig separation (Lyon, 1987; Loomis, 1957). Fast detta

kan också leda till frihet, som exemplet med Cox som flyttade till storstaden (Lyon,

1987). Han tyckte att anonymiteten där ledde till en sorts frihet. Individuell makt är en

frihet, där man kan bryta sig loss från gamla traditioner och ha mer makt över sitt eget

liv, och förändra sitt liv till egen fördel.  Marxismen ser också en sorts frihet i

storstaden (ibid.). Fast de ser mestadels negativa sidor. Inom Chicago-skolan ser man

en större tolerans för individuella skillnader (ibid.). Kriterier för livskvalitet kan

givetvis diskuteras. Men Lyon (1987) tar upp ett antal faktorer och konstaterar att de

stora städerna tillåter mer frihet eftersom man inte känner varandra. Det pekas också

på tolerans i stora städer.

Anonymitet kan alltså leda till frihet, vilket Milgram (1972) också konstaterar.

Opersonligheten i storstaden leder till tolerans för individualitet. Storstadslivet ger

skyddande fördelar för stigmatiserade genom anonymiteten, och man kan leva ett

friare liv där utan att bli uttittad eller stämplad. Det pekas alltså på en sorts tolerans

där människor med ”udda” livsstilar och beteenden kan leva lättare. Intervjuerna är

lika teorin jag använt. Svaren visade att man kan leva anonymt och beblanda sig bland

alla människor;”you can pretty much do anytihing around here not being noticed for it

because there’s so many more crazy things going on...” (Man 1). Det går att leva sin

egen livsstil och smälta in, eftersom det redan finns så många livsstilar.

Det fanns också ganska mycket som pekade på vad man skulle kunna kalla negativa

saker med storstadens mentalitet. Jag funderade kring friheten och eventuella baksidor

med den, och jag hittade båda. Simmel utvecklade hur rationalitet och opersonlighet

blir en psykologisk reaktion mot storstadens överstimulation. Baksidan av detta kan
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bli ”the blasé outlook”, alltså likgiltighet (Simmel, 1966; Lawrence, 1976). Chicago-

skolan ser också denna speciella attityd, och även Milgram (1972) diskuterar detta.

Storstadsmänniskan kan inte lägga energi på alla intryck och möten. Man skulle bli ett

psykiskt vrak om man brydde sig om alla impulser. Man har inte kvar distinktionen

inför skillnader för saker och olika uttryckssätt, som Lawrence (1976) konstaterar.

Detta skulle kunna ses som bra i det att individen får ett större spelrum, i en mindre

normativ atmosfär. Simmel menar att detta leder till en större personlig frihet som inte

finns någon annanstans än i storstaden. Fast baksidan av de större cirklarnas

reservation kan alltså vara likgiltighet, och en mental distans till de andra

människorna. Detta kom fram ganska tydligt i intervjuerna också. När det gäller

relationer håller man sig som regel till sin egen krets, som formas efter intressen,

bakgrund eller att man blir introducerad av vänner. Man träffar egentligen inte andra

utanför kretsen direkt, ofta inte ens sina egna grannar. Många kan nog känna

ensamhet och isolering i detta, om man inte är inne i en krets. Och det kom också

fram i intervjuerna att det kan vara svårt att träffa nya människor. En svarande

menade att man nog kan bli ensam i storstaden också om man är lite udda och inte

följer strömmen. Detta skulle innebära lite brist på acceptans för olikheter ändå alltså.

Simmel är egentligen ganska negativ, och menar att en opersonlig själ rycker med och

påverkar individerna. Detta tar bort något riktigt, något genuint, när det gäller

personlighet, färger och unika egenskaper (Simmel, 1966). Detta talar alltså lite emot

mitt frihetsbegrepp. Vidare kan man fundera på om storstadens alla uttryckssätt är så

fria egentligen, då Simmel menar att många räddar sig i storstadens atmosfär genom

att överdriva personliga element. Då skulle man kunna fundera kring hur pass

frivilligt detta är, eller om variationen i olika uttryckssätt är något påtvingat. En annan

aspekt som kom fram i intervjudelen är att friheten kanske kan begränsas i storstaden

eftersom det finns så mycket folk, trängsel, platsbrist, fler regler eller att man inte kan

göra riktigt vad man vill. Just de storstadsfaktorer som kanske skapar en viss frihet

kan kanske samtidigt begränsa densamma.

Livet är heller inte lika beroende av särskilda individer i storstaden. Här pratar

Simmel om opersonlighet, och man kan ganska lätt koppla hans resonemang till

isolering och ensamhet. En intervjuperson sade;”just because you are surrounded by a

lot of people it doesn’t mean that it automatically gives you a lot of friends” (Kvinna
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1). Ett annat uttalande var;”have you heard the expression you are feeling lonely in a

crowded room”. En del intervjusvar var inne på att det kan vara varmare på en liten

ort. Milgram (1972) pratar också om baksidan av en alltför fri miljö, där ingen

kontrollerar andra. Människor visar respekt för andras privatliv, men är också

likgiltiga inför deras liv. Då får man kanske samtidigt ingen hjälp eller värme i vissa

situationer, som i exemplet med mordet i Queens där ingen ingrep. Att det finns

irritation och aggression mellan människor i storstaden kom också fram både i teorin

och intervjuerna. Man kan också känna sig obekväm i vissa situationer i storstaden.

Fast trots att Simmel är ganska negativ, konstaterar han ändå att storstaden är platsen

för frihet, och att den till och med uppmuntrar till individualitet (Simmel, 1966;

Lawrence, 1976). Det kan vara ganska svårt att tolka honom, då han kan tyckas

resonera emot sig själv. Han pratar om äkta personlighet, färger och unika egenskaper

i mindre samhällen. Fast han menar inte att man är mer fri i småstaden, den mindre

cirkeln. Den tillåter inte så mycket individuella skillnader i attityder och handlingar.

Han menar att storstadsmänniskan skulle kunna känna sig kvävd, och begränsas i en

sådan miljö. Och när de mindre cirklarna så småningom växer gagnar individen ett

större personligt handlingsutrymme, en större frihet. Simmel säger att

storstadsmänniskan är fri på ett spirituellt och kultiverat sätt, och säger att

småstadsmänniskan är småskalig och mer fördomsfull.

Tönnies pratar om gesellschaft, och är också inne på baksidor med detta samhälle;

anonymitet, isolering, segmenterade kalla relationer och ingen gemenskap och värme

(Loomis, 1957). Det kan också finnas agg mellan människorna här menar han.

Tönnies pratar om gesellschaft-samhället som konstgjort och ytligt. Marxismen

(Lyon, 1987) såg alltså en viss frihet, i storstaden, men här är man mest negativt

inställd. Anonymiteten förknippas mer med egoism, kyla, alienation och isolering.

Man ser en större individualitet i storstaden, och en viss mental frihet som inte finns

på landsbygden, men menar att den är för stor och egoistisk.

Lyon (1987) resonerar kring att det finns mycket forskning kring isolering och

alienation i det urbana livet, men att det inte egentligen finns några bevis på att det

finns en sådan förbindelse. Sedan kan man också konstatera, om det nu är kallt och

ytlig i storstaden, att det ändå kanske finns varma relationer där, gemeinschaft-
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relationer fortsätter att finnas inom gesellschaft (storstad), som Lyon (1987) och

Loomis (1957) resonerar kring. Man 4 tänkte också så när han pratade om annorlunda

relationer inom kvarter och familjer än i storstaden generellt.

Resultat: Kan storstaden erbjuda ett fritt liv? Ja eller nej! Det är ett komplext område

som kan analyseras utifrån många aspekter. Mycket som har kommit fram i detta

arbete visar på ett ja, men man ska inte ta det för givet. Det finns också baksidor, en

del mycket negativa sådana. I och för sig behöver inte detta ta bort att det samtidigt

finns frihet för många människor. I denna undersökning ses för det första storstaden

som heterogen. Här finns en mångfald på olika människor och andra saker.

Individualitet och många olika uttryckssätt kan också sägas finnas där. Detta kan leda

till individuell frihet, och man kan prata om att det finns en tolerans för olika

livsstilar. Man kan definitivt leva ett anonymt liv i denna miljö. Baksidan är att det

kan vara opersonligare, mindre känslor och ytligt, där människor är mer upptagna

med sina egna liv. Baksidan av tolerans och personlig frihet kan vara att folk också

bryr sig mindre, och är likgiltiga inför andra människor. Detta kan innebära ensamhet

och isolering, kanske speciellt om man inte är inne i en särskild umgängeskrets. Är

man det kan det nog finnas mycket värme även i storstaden. Det har också kommit

fram att friheten kan begränsas med för mycket folk och regler, och även att det kan

finnas aggression och spänningar mellan folk i storstadens miljö, där det kanske kan

brista i toleransen.

Alltså, nu har individuell frihet, tolerans, anonymitet och

heterogenitet/mångfald/diversitet diskuterats genom hela uppsatsen. Enligt mina

kriterier kanske storstaden kan erbjuda en viss frihet. Är det alltid bra? Nej, det kan

man nog inte säga. Jag tolkar det som att det finns stora nackdelar här också. Mycket

av det teoretiska materialet och intervjusvaren visade detta. Men samtidigt är det

kanske komplexiteten i sig som man ska fundera lite på. Detta kan man förstå när man

läser uppsatsen. Sist kan man väl säga att den enskilda läsaren får göra sin egen

tolkning. Det man personligen lägger störst vikt vid påverkar om man tycker att svaret

ska vara mer ja eller mer nej på min huvudfråga...
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Diskussion

Personligen tycker jag att mycket av mina funderingar har besvarats, åtminstone

delvis. En del svar kanske man skulle kunna tycka vara mer givna än andra, men jag

är ganska nöjd över vad jag kommit fram till. Det blev alltså inget definitivt ja- eller

nej-svar, även om det lutar åt det ena hållet. Fast det hade nog ingen som läst detta

förväntat sig heller. Detta är en annan typ av mjuka data som man får reflektera över

istället. Mina funderingar är ganska svåra att ta reda på egentligen. Detta är ett ämne

som det är svårt att ”ta på”, och lämnar mycket rum för subjektivitet. Både från

teoretikerna, intervjupersonerna och inte minst mig själv och mitt val av teori och

intervjupersoner.

Innebär det mer frihet när storstaden är mer rationell och organiserad? Det skulle

också kunna låta som en sorts likriktning där man måste kunna klara av ett snabbt och

schematiserat liv. Kanske kan det vara både och. Miljön blir mer standardiserad och

opersonlig på en nivå. Men detta kan nog i sig göra att samhället fungerar utan att

basen är personlig, känslomässig och med mindre social kontroll. Nästa steg kan

kanske då innebära en ökad individualitet och frihet i detta också, med ett större

spektrum av olikheter. Fast samtidigt känns det som att det verkligen går att vara

personlig och udda i en mindre miljö också. Detta på ett sätt som kanske inte hade

fungerat lika lätt i en storstad. Oavsett vad uppsatsen säger tror jag personligen att det

kan finnas mycket tolerans och frihet också i mindre samhällen.

Har storstaden mer frihet på bekostnad av närhet och värme? Är likgiltighet bara

dåligt? Kanske kan det innebära en sorts frihet i att inte behöva bry sig för mycket

också, att inte vara invävd med så många människors liv runt omkring som bryr sig,

utan att man mer har sitt eget liv. Detta borde innebära mindre styrande och

kontrollerande krafter, vilket i sin tur borde kunna leda till en heterogen miljö. Både

på gott och ont. Eftersom människor kanske bryr sig mindre i denna miljö borde det

innebära att man inte försöker ändra på andra människor så mycket heller. Det finns

många lösningar och det kanske förblir så. Heterogent. Om man skulle bry sig om

saker i omgivningen hela tiden befinner vi oss kanske i ett homogenare samhälle. Då

kanske man, medvetet eller omedvetet, försöker ändra eller styra saker i omgivningen
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(människor) som inte riktigt följer det normala där. Vems lösning är den rätta, vems

livsstil är norm? I ett homogenare samhälle borde lösningarna rimligen också bli mer

homogena, efter någon sorts samstämmighet. Något perspektiv måste väl väljas så fort

man interagerar i människors liv? Då borde kanske gällande normer styra. Men om

samhället är heterogent, och har flera sorters normer, vilket norm ska då gälla? Även

om det garanterat finns starkare och svagare normer även i storstaden blir det kanske

så att man inte gör så mycket åt avvikelser i sådana miljöer. Det blir mindre styrning

åt något normalt, och en heterogen atmosfär blir någon sorts standard i sig, vilket i

förlängningen nog kan skapa en sorts tolerant, anonym och fri atmosfär för många.

Det går inte att ignorera de negativa sidor som kommit fram om storstaden.

Likgiltighet och ensamhet verkar inte vara helt ovanligt där. Jag funderar på om det

kanske också kan bli för stor frihet från att bry sig om andra, så att man kanske går

förbi någon i nöd utan att bry sig. Möjligen blir individerna friare från normer, men

samtidigt tror jag människor är i behov av gemenskap. Detta kanske kan bli en

bristvara i det anonymare storstadslivet om man inte befinner sig inom en krets med

relationer, eller om kretsen är liten.

När man läser den här uppsatsen tycker jag man ska göra sina egna slutsatser. Även

om gamla figurer som Simmel och Tönnies är högt respekterade, rent vetenskapligt,

tror jag synen på det de tar upp om storstaden är mycket individuell också. Som jag

förstår det skulle nog båda dessa gamla sociologer själva välja att bo långt ifrån

storstaden. De konstaterar frihet där enligt de kriterier jag satte upp, men de såg så

mycket negativt där att de ändå inte verkade gilla storstaden. Särskilt Tönnies och

Engels. Alltså, om du som läser detta har tyckt att de teorier och intervjuer jag tagit

upp känns relevanta, i vilken miljö vill du helst vistas? Hur mycket gemenskap är du

villig att ge upp för frihet, eller vise versa?
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Intervju
Observera att jag har översatt frågorna till engelska för fem personer. Men det är
samma frågor. Tänk också på att inte läsa frågorna allt för noga, eftersom detta bara är
en diskussionsmall. Jag har alltså inte haft någon avsikt att styra intervjuerna för hårt,
utan mest haft som mål att fånga tankegångar och reflektioner. Mallen var från början
lite större, men i takt med att jag började med intervjuerna smalnades den av.

Personlig bakgrund: Namn: anonym, ålder, kön, bostadsort och bostadshistorik

Inledande diskussion:
Definiera storstaden. Vad innebär det för dig? Vilka egenskaper för den med sig?
Beskriv storstaden och ditt liv i den kort. Vad tilltalar dig med storstaden? Exemplifiera.
Tycker du att storstaden kan erbjuda något som andra platser inte kan. I så fall vad? Vad är
fördelarna och nackdelarna med detta?

Frihet
Kan storstaden erbjuda frihet? På vilket sätt/Vad innebär det? Vad tror du att du kan
göra här som är förknippat med storstadens atmosfär och mentalitet? Finns det faktorer som
leder till detta? Vad grundar sig den eventuella större friheten på? Kan individualitet gå till
överdrift, och ha baksidor? På vilket sätt kan det finnas frihet på andra platser? Kan den
vara större här, eller annorlunda?
Är storstaden speciell egentligen, eller kan man prata om likvärdig eller mer individuell frihet
på fler platser?

Relationer:
Hur ser ”man” på människor på gatan generellt? Hur mycket bryr man sig om
varandra i storstaden? Hur är relationerna mellan människor? (ytliga/djupa känslomässigt?)
Är det personligt/opersonligt? Diskutera.
Vilken relation tycker du att du har till människor i storstaden i allmänhet?
Beskriv. Retar du dig på vissa människor/grupper?
På vilket sätt möter du människor i vardagslivet (sociala eller formella kontakter)? Hur ser du
på dem? Hur skulle du beskriva din umgängeskrets utifrån faktorer som bakgrund och
intressen?
Hur möter du vänner? Är det lätt eller svårt att komma nära nya människor här?
Utveckla.
Känner du dina grannar? Skulle du vilja göra det?
Diskussion kring sluten krets med bekanta inom storstaden, eller om flödet av människor är
mer ”öppet”.
Vad tycker du är signifikant i storstaden i relationen mellan människor?
.
Tolerans
Hur skulle du beskriva livsstilarna i storstaden? Anser du att människor accepterar
varandras olikheter? Hur visar sig tolerans? Vad innebär det och vem ”behöver” det?? Är
storstaden ett speciellt samhälle i det hänseendet? På vilket sätt är människor
toleranta/intoleranta?
Hur speglar sig detta i ditt liv i storstaden? Diskussion kring olikheter, normer, social
kontroll och anpassning. På vilket sätt kan människor vara toleranta/intoleranta mot dig?
Kan du uttrycka dig i storstaden? Kan man uttrycka sig mer annorlunda? Diskutera tolerans.

På vilket sätt reagerar du om någon ställer sig och sjunger på gatan i Los Angeles?
Varför tror du att storstaden är annorlunda, om den är det?
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Anonymitet
Hur ser du på storstaden och anonymitet? Skulle man kunna säga att man kan vara
anonym i storstaden? Hur visar detta sig? Är det bra?  Diskussion kring likgiltighet och
Tolerans. På vilket sätt skulle livsstilskritik och beteende kontroll kunna uttryckas i
storstaden? Diskutera.
Känner du dig sedd? På vilket sätt tycker du att du uppmärksammas av andra?
Positiva/negativa aspekter av detta?
Är det en plats att vara sig själv på, vara annorlunda och testa nya livsstilar?

Mångfalden
Anser du att storstaden är en plats för olikheter? Utveckla, exemplifiera och jämför.
På vilket sätt märker du detta? Tycker du att det är bra. Vad är positivt/negativt? På vilket sätt
skulle denna miljö kunna leda till personlig frihet, eller är det inte så?

Negativa aspekter
Om nu storstaden erbjuder denna frihet och anonymitet: Vad kan vara baksidan av
detta? (frihet/isolering?). Finns det något ensamt med storstaden eller är det befriande att
kunna leva utan att folk bryr sig, om det nu är så? Är det så för alla? Diskutera.

Likgiltighet? Kyla? Utanförskap? Agg? Gemenskap, värme, sociala band?
Fortsatt diskussion kring storstaden angående kriterierna ovan.


