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6 FÖRORD 7

Vi vill särskilt tacka Chalmers och Chalmersfastigheter för förtroen-
det och möjligheten att ge ett långt svar på den korta frågan, samt den 
beredvilliga inställningen att låta oss dela med oss av våra resultat till 
en bredare allmänhet. Vi önskar även tacka Dietmar Rauch och Daniel 
Seldén vid Göteborgs universitet för värdefulla synpunkter och samtal 
under arbetets gång.
  

Författarna, Göteborg, oktober 2017

FÖRORD

Denna bok är resultatet av ett flerårigt arbete som tog sin början när vi på 
Inobi fick den förrädiskt enkla frågan: »Vad är en mötesplats?«
 
Frågan ledde oss ut på en lång resa och vi insåg efterhand att den var stor 
nog för att rymma en hel värld, men också att den var absolut nödvändig 
att försöka besvara ordentligt och på djupet. Förutsättningarna för att få 
till värdeskapande och gränsöverskridande möten är en nyckel både till 
framgångsrika innovationsprocesser och till samhällets funktionsförmå-
ga och den sociala sammanhållningen i stort.
 
Bara genom att förstå vad som gör vissa platser till mötesplatser kan vi ha 
en chans att framgångsrikt möta framtidens samhällsutmaningar.
  
För att förstå samspelet mellan byggd miljö och socialt liv har det varit 
nödvändigt att ta ett kliv upp från de enskilda mötesplatsernas nivå och 
betrakta systemen av samverkande mötesplatser – de strukturer som 
möjliggör samhällets behov av platser för interaktion mellan individer 
och grupper. Vi kallar dem kort och gott interstrukturer. I boken läggs 
en teoretisk grund för ett medvetet arbete med att analysera och byg-
ga mötesplatser och interstrukturer. På vår blogg (inobi.se/blogg) finns 
mängder med exempel och praktiska tillämpningar av teorin från vårt 
mångåriga arbete.
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öten mellan människor är värdeskapande. 
Genom möten överförs information. Ge-
nom möten omkombineras kunskaper till 
nya insikter. Genom möten alstras, förnyas 
och underhålls det sociala kapital som är en 
förutsättning för ett fungerande samhälle, 
en dynamisk ekonomi och framgångsrika 
innovationsprocesser. Socialt kapital möj-

liggör för människor att i samspel med varandra utvecklas, våga ta risker 
och förmå vara kreativa.

Värdeskapande möten är beroende av ändamålsenliga och väl utfor-
made mötesplatser för att kunna äga rum och för att vara lyckade. Mö-
tesplatserna är i den meningen en förutsättning för utveckling.

samhällets interstrukturer
I varje stund är alla samhällen beroende av flera underliggande tekniska 
stödsystem som brukar sammanfattas i begreppet infrastrukturer. Dessa 
system i bakgrunden hanterar vatten, energi, transporter, livsmedel, av-
fall – samhällets »andning« eller, om man så vill, dess metabolism. I varje 
samhälle finns också, planerat eller oplanerat, en annan form av underlig-
gande strukturer och stödsystem som på motsvarande vis understödjer 
den sociala interaktionen mellan individer och grupper. 

Detta är sammanlänkande platser där människor möts för att fatta 
beslut, utbyta information och kunskaper, kommunicera, se varandra, 
inspireras, lägga grunden till innovationer och nya idéer. Dessa system 
av mötesplatser – stora och små, breda och smala – kan samlas under 
begreppet interstrukturer.

Det finns sedan länge en stor medvetenhet om att en välfungerande 
och väl underhållen infrastruktur är viktigt för ekonomin och för sam-
hället i stort. Det går att beräkna vilka samhällsekonomiska kostnader 
som följer när tågen är försenade eller när en väg byggs om. Om elförsörj-
ningen är opålitlig hotas såväl industriproduktion som välfärd. När en 
central infrastruktur fungerar dåligt avhandlas situationen i krisrubriker.

Men medan infrastrukturerna ägnats stor uppmärksamhet i samhälls-
debatten och hanteras av starka aktörer (storbolag, statliga myndigheter 
etc.) uppmärksammas interstrukturernas betydelse för samhällets ut-
veckling och för ekonomin inte på samma vis.

I ett kunskapssamhälle räcker inte det. Vi måste lära oss att se inter-
strukturerna som samhällskritiska funktioner. Interstrukturerna är avgö-
rande för kunskapssamhällets funktionsförmåga och utvecklingsmöjlig-
heter – för att inte tala om demokratin. Därför behövs det i samhället en 
medveten interstrukturförsörjning, som drivs av medvetna aktörer.

I en medveten interstrukturförsörjning lämnas inte interstrukturerna 
åt slumpen. Medvetna interstrukturförsörjare har en plan och en idé för 
sitt mötesplatsbyggande, som förbinder nybyggda mötesplatser med de 
värden man eftersträvar att generera. En strategi som bygger helheter 
av delarna i form av ändamålsenliga system av mötesplatser där olika 
funktioner kompletterar varandra för att uppnå eftersträvade mål.

Vår förhoppning är att den här boken ska vara ett bidrag till att arbeta 
mer målmedvetet med interstrukturförsörjning baserat på en fördjupad 
förståelse för hur mötesplatser är uppbyggda, vad som gör vissa mötes-
platser attraktiva och vad som genererar och stimulerar värdeskapande 
möten på mötesplatserna – samt hur dessa mötesplatser samverkar i 
form av system.

M
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interstruktURENS BYGGSTENAR
Interstrukturer består av enskilda mötesplatser och kopplingarna mel-
lan dessa. De enskilda mötesplatserna är uppbyggda av byggstenar, som 
både kan beskrivas och omkombineras på systematiserade vis. Samma 
byggstenar återkommer i olika skepnader.

Beroende på utformning och innehåll villkoras mötesplatsens möjlig-
heter att stimulera till – och generera – olika typer av möten. Vi beskriver i 
boken ett antal huvudformer av mötesplatser med olika egenskaper, som 
möjliggör olika interaktionsformer.

Interstrukturens samlade funktionalitet definieras av vilka typer av 
mötesplatser som kombineras och hur dessa kombineras. Att arbeta 
medvetet med mötesplatsförsörjning innebär att ta ställning till vilken 
typ av mötesplats som behövs när och var. I praktiken kan det ske genom 
att i tur och ordning ställa frågorna:

● Vilka värden eftersträvar vi att generera? 
● Vilken typ av möten genererar sådana värden?
● Vilka mötesplatser behöver finnas i interstrukturen för att 

möjliggöra sådana möten?
● Hur ska dessa platser vara kopplade och lokaliserade i förhål-

lande till varandra? (Hur ska interstrukturen vara utformad?)

I varje tidsålder har den tillgängliga mötesteknologin definierat formerna 
för människors utbyte, informationsöverföring och sociala samspel. Idag 
befinner sig det globala landskapet i snabb förändring. Den samhällsfor-
mation som, bland många olika möjliga benämningar, kan sammanfattas 
i begreppet nätverkssamhället ställer högre krav på bättre mötesplatser, 
bättre sammankopplade mötesplatser, fler möten och nya typer av mö-
tesmöjligheter. 

För en region, en stad eller en institution som strävar efter att stärka 
sin position i nätverkssamhället blir det nödvändigt att ständigt vässa 
interstrukturernas attraktivitet, funktionalitet och integration med nät-
verken. Idag konkurrerar en mångfald av specialiserade mötesplatser 

alstras genom

som förutsätter

som möjliggörs av

Sociala 
värden

En genomtänkt
strategi för

interstruktur–
försörjning

Medvetet
utformade

mötesplatser

Värdeskapande
möten

STRATEGISK 
INTERSTRUKTUR-

FÖRSÖRJNING
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individen, för samhället och för innovationsprocessen? Kan de mätas? Vad 
är nyttan med dem? Helt enkelt: varför är möten så viktiga?

Från värden rör vi oss i kapitel 5 vidare till möten. Vilka typer av mö-
ten är det vi talar om när vi talar om möten? Och när är ett möte egentli-
gen värdeskapande?

I kapitel 6 återvänder vi till begreppet mötesplatser och närmare be-
stämt till frågan om vad mötesplatser är – vilka olika huvudformer av 
mötesplatser finns det? Vad skiljer dem åt och vad förenar dem?

I kapitel 7 zoomar vi ut till den överliggande nivån: interstrukturen 
som består av mötesplatser och kopplingar mellan platser. Hur ska en 
interstruktur egentligen förstås och hur avgränsas den?

I kapitel 8–10 introduceras modeller för att beskriva och analysera mö-
tesplatser och interstrukturer. Genom en Mötesplatsanalys studeras den 
enskilda mötesplatsen (kapitel 8), system av mötesplatser (kapitel 9) och 
avslutningsvis Mötesplatsen i sitt sammanhang (kapitel 10).

I kapitel 11–13 beskrivs ett antal ingångar och perspektiv för att arbeta 
strategiskt med att bygga framgångsrika mötesplatser och interstruktu-
rer.

I kapitel 14 knyter vi ihop säcken och sammanfattar bokens viktigas-
te lärdomar i relation till det inte helt okomplicerade begreppet social 
hållbarhet. 

Avslutningsvis hoppas vi med boken väcka nyfikenheten hos dig som 
läser att utforska frågorna vidare.

Det är vår övertygelse att social interaktion och social samverkan 
kommer att vara de bärande elementen i den framtida ekonomi och 
samhällsformation vi idag kan ana konturerna av. I en sådan framtid 
kommer den region som har bäst interstrukturer också att ha bäst förut-
sättningar för att nå en gynnsam utveckling.

Det behövs många mötesplatser, bättre mötesplatser.
Detta förutsätter en strategisk interstrukturförsörjning.

om människors uppmärksamhet, tid och engagemang. Etablerade mö-
tesplatser får se sig utmanade av nya uppstickare men också av ändra-
de mötesvanor. Vad som egentligen utgör ett möte omdefinieras också 
ständigt.

OM BOKEN OCH DESS MÅLSÄTTNINGAR
Målet med det arbete som återspeglas över de följande sidorna har varit 
att åstadkomma både en teoretisk modell och en praktisk verktygslåda 
för ett strategiskt mötesplats– och interstrukturbyggande. 

Vår ambition har varit att hålla ett brett och generellt perspektiv på 
frågorna. Icke desto mindre återkommer vi ett flertal gånger till campus 
och akademin. Idén om kunskapsstaden är trots allt en drivande faktor 
bakom dagens stora intresse för överbryggande möten. Dessutom har 
universiteten sedan snart tusen år spelat en central roll i samhällets ak-
tiva mötesplatsbyggande.

Vi har även haft ambitionen att behandla mötesplatser som universella 
mönster. Den definition vi inledningsvis ger begreppet mötesplatser (i ka-
pitel 2) öppnar för att betrakta såväl fysiska platser, virtuella rum, händelser 
och sociala strukturer som olika dimensioner av mötesplatser. Det är all-
tid en balansgång hur man bäst återger en komplex frågeställning för att 
göra både dess delar och dess sammanhang rättvisa. I denna bok närmar 
vi oss den centrala frågeställningen – vad är en mötesplats? – via en serie 
kringgående rörelser. Denna rundresa har givits sin bansträckning med 
utgångspunkt från den på föregående sida illustrerade kedjan av relationer 
mellan värden, möten, mötesplatser, interstrukturer och strategier.

Vi inleder i kapitel 2 med att förklara de grundläggande begrepp som 
därefter utgör våra vandringsstavar genom hela framställningen: agenter, 
strukturer, värden, möten, mötesplatser och interstrukturer.

I kapitel 3 bekantar vi oss med mötesplatser som historiskt fenomen 
och som samtida utmaning stadd i snabb förändring – från bristvara till 
överflöd, från möjlighet till nödvändighet.

Vi lämnar i kapitel 4 mötesplatserna för ett tag och fokuserar istället 
på de värden som kan genereras genom möten. Vilka är dessa värden för 
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Från infrastruk-
tur till interstruktur: 

The New York High Line 
är en park anlagd på stadens 

gamla högbana. Det nya park-
stråket är en interstruktur med 

ett varierat utbud av funktio-
ner och aktiviteter enkelt 

tillgängliga 
för många.
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Balkongerna ger 
hög spanpoten

tial mellan besökare 
men begränsar sam
tidigt interaktions

möjligheterna. Rummets form 
riktar uppmärk

samheten inåt och 
definierar mötandets 

villkor: fokus på en 
delad händelse.

Händelserna i 
manegen är ett 

socialt objekt – de ger 
föda för samtal som 

genererar möten mel
lan åskådarna.

Den här mötes
platsen är ett 

exempel på en 
social aktivitet – en 

aktivitet vi söker oss 
till på grund av dess 

sociala innehåll.

ASTLEYS AMPHITHEATRE, LONDON, ÅR 1808
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i återkommer i boken till ett antal begrepp 
som utgör våra verktyg för att analysera och 
beskriva verkligheten. I detta kapitel ges en 
inledande begreppsintroduktion.

STRUKTURER 
OCH AGENTER
Den brittiska sociologen Margaret Archer 

har utvecklat en generell modell för att förstå social förändring1 som 
bygger på de två begreppen struktur och agent. Vi har influerats av den-
na modell, men samtidigt gjort vissa anpassningar för att passa bokens 
syfte. 

● Strukturer beskriver de ramar som villkorar, påverkar och 
styr människors handlingar. Dessa yttre ramar kan vara an-
tingen fysiska (exempelvis byggnader och fysiska platser) eller 
sociala (institutioner, lagar, kulturella normer m.m.). 

● Agenter syftar på individer och grupper av individer som upp-
träder inom strukturerna. Agenter kan företräda enbart sig själ-
va eller vara representanter för en grupp (korporativa agenter). 
Agenterna påverkas av och påverkar strukturerna och medver-
kar till att upprätthålla eller förändra dem.

Begreppen struktur och agent spelar en stor roll i vår fortsatta framställ-
ning då vi fokuserar på att analytiskt beskriva hur mötesplatser och inter-

1 Se Margaret Archer: Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (1995).

strukturer är uppbyggda och hur människor interagerar på mötesplatser, 
se kapitel 6.

värden
För att förstå poängen med mötesplatser är det nödvändigt att också 
förstå vilka värden som kan genereras genom möten mellan människor. 
Dessa värden kan grovt sett delas in i två huvudgrupper:

● Ekonomiska värden är direkta bytesvärden. De framträ-
der exempelvis när två individer möts och byter en vara eller 
tjänst till ett pris som motsvarar vad köparen är beredd att 
betala (det upplevda nyttovärdet). Dessa ekonomiska värden 
kan skapas genom möten, deras värde kan mätas direkt och 
kategoriseras analytiskt som kapital. 

● Sociala värden är en mer svårfångad typ av nyttovärden 
som endast kan skapas i möten mellan människor. Medan en 
ensam människa på egen hand kan skapa ekonomiska nyt-
tovärden, såsom att väva en matta, så kan ett socialt värde, 
exempelvis insikt i andra människors villkor, ömsesidig respekt 
eller förmåga till samverkan, endast skapas genom möten. 

Genererandet av sociala värden är en förutsättning för all mänsklig, sam-
hällelig och ekonomisk utveckling. De lägger grunden för tillväxt och 
innovationer, de bygger upp innovationsförmåga, samverkanskapacitet, 
institutionell kapacitet, tillit och förtroende. De är svåra att mäta – men 
deras betydelse kan knappast överdrivas. För att analytiskt beskriva so-
ciala värden använder vi begreppet socialt kapital – med den definition 

v
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som tillämpas av Robert Putnam m.fl (se kapitel 4), dvs socialt kapital 
är de sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som 
uppstår ur dem.

Socialt kapital utgående från denna definition kan till skillnad från eko-
nomiskt kapital inte läggas på hög. Det existerar endast i relationen mellan 
enskilda individer, i ett nätverk eller mellan grupper. Det innebär att det 
ständigt måste nyskapas genom nya möten – därför räcker det inte med 
att mötas en gång: vi måste mötas om och om igen.

Vissa former av sociala värden är främst till nytta för den enskilde 
individen, andra sociala värden stärker samhället, åter andra stärker 
grupper i samhället och vissa är viktiga för innovationsprocesser som 
fenomen. Vi tittar närmare på vad detta egentligen innebär i kapitel 4.

möten
Möten mellan människor kan alltså generera ekonomiska och sociala vär-
den. Vad är de då för möten vi talar om? Är det konferenser, seminarier, 
årsmöten? Eller något annat? Möten kan vara en väldig massa saker. Vi 
använder begreppet med en bestämd – men inkluderande – innebörd i 
denna bok. Möten innebär: 

Interaktion och utbyte mellan individer eller grupper.

I begreppet interaktion innefattas alla former av ömsesidig påverkan, 
samspel och samverkan. De olika formerna av interaktion kan grupperas 
i fyra huvudkategorier (se kapitel 5): 

● Seende
● Parallell aktivitet
● Samtal
● Samverkan

Möten kan anta många olika skepnader och måste inte innebära en ord-
växling öga mot öga tillsammans i ett fysiskt rum eller i en samtidig när-

varo. Att byta tankar med en annan människa genom brev eller ett webb-
forum är också en form av möten. I de här fallen är mötena asynkrona och 
präglas av att interaktionen sker indirekt – men likafullt sker ett utbyte 
mellan åtminstone två personer som innebär att ett möte har ägt rum.

Möten är inte heller alltid värdeskapande. Det är en utmaning att göra 
dem värdeskapande. I Kapitel 5 tittar vi närmare på de olika dimensio-
nerna av möten.

mötesplatser
För att kunna mötas är vi beroende av mötesplatser. Vi kan visserligen, 
med teknikens hjälp, interagera nästan var och hur som helst, men vi 
måste först hitta varandra och vi måste ges skäl att inleda en interaktion. 
Detta är mötesplatsernas funktion. 

Vad är då en mötesplats? Genom att tillämpa begreppen struktur och 
agent kan vi göra följande definition:

Mötesplatser är strukturer som ökar potentialen för värdeskapan-
de interaktion och utbyte mellan agenter.

Begreppet strukturer markerar i sammanhanget en generalitet: mötes-
platser kan vara allt från fysiska platser till helt andra typer av strukturer 
där människor har möjlighet och stimuleras till att närma sig andra män-
niskor för värdeskapande former av interaktion.

Utifrån denna definition kan fyra dimensioner av mötesplatser beskri-
vas, uppbyggda av olika kombinationer av materiella och immateriella 
fysiska strukturer samt formella och informella sociala strukturer:

● Fysiska mötesplatser – platser i rummet, exempelvis torg, 
caféer, skolor, lokaler m.m.

● Virtuella mötesplatser – platser i virtuella rum, exempelvis 
medier, internet, mail, telekonferenser.

● Temporala mötesplatser – händelser i tiden, exempelvis 
olympiader, kongresser, mässor.
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NÅGRA AV BOKENS 
CENTRALA BEGREPP

● Korporativa mötesplatser – sociala strukturer, exempelvis 
organisationer, arbetsplatser, institutioner, intressegemen-
skaper.

Interstrukturer
För att bli medvetna om de mellanmänskliga mötenas stora landskap är 
det inte tillräckligt att enbart titta på de enskilda mötesplatserna och ana-
lysera, beskriva och arbeta med var och en av dem. Då missar vi både vilken 
roll de enskilda mötesplatserna spelar i det omgivande sammanhanget och 
hur varje mötesplats påverkas av sitt sammanhang. 

Varje enskild plats ingår alltså i ett större mönster och tagna tillsam-
mans på detta vis bildar de enskilda mötesplatserna på en övergripande 
systemnivå en interstruktur – ett system av mötesplatser och koppling-
ar mellan mötesplatser. Avhängigt de ingående mötesplatsernas olika 
egenskaper, kopplingarna, närheten och blandningen mellan mötesplat-
serna och vilka agentgrupper som är verksamma inom området, äger 
interstrukturen i sin tur emergenta2 egenskaper, kvaliteter och brister. 
Det innebär att interstrukturen inte kan beskrivas genom att fokusera 
på delarna utan enbart genom att se den just som en helhet. Vi definierar 
interstrukturen som:

Ett system av mötesplatser och kopplingar mellan mötesplatser.

Interstrukturen kan, på samma vis som de enskilda mötesplatserna, kart-
läggas, analyseras och beskrivas för att bearbetas och utvecklas i önskade 
riktningar genom ett medvetet arbete. 

2 Med emergent avses ett system sammansatt av delar där systemet som helhet har egenskaper 
som inte finns i delarna. Ett annat sätt att uttrycka detta är att »summan« är större än delarna 
och att summan samtidigt är till sin natur kvalitativt annorlunda än delarna.

SOCIALT 
VÄRDE

Nyttovärde som endast 
kan skapas i möten mel

lan människor.
SE KAPITEL 4

MÖTESPLATS
En struktur som ökar 
potentialen för värde

skapande interaktion och 
utbyte mellan agenter. 

SE KAPITEL 6

STRUKTUR
De sociala och 

fysiska ramar som villko
rar, påverkar och styr män

niskors handlingar. 
SE KAPITEL 6

MÖTE
Interaktion och utbyte 

mellan två eller flera 
människor eller mellan 

grupper.
SE KAPITEL 5

INTER–
STRUKTUR

Ett system av mötes
platser och kopplingar 
mellan mötesplatser.

SE KAPITEL 7

AGENT
Individer och grupper 

av individer.
SE KAPITEL 6


