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Abstract	  
	  
In	  the	  creation	  of	  the	  city	  man	  has	  the	  opportunity	  to	  remake	  himself	  and	  realize	  his	  heart's	  
desire.	  How	  and	  for	  whom	  the	  city	  should	  be	  designed	  for	  is	  probably	  a	  discussion	  that	  will	  
continue	  until	  eternity.	  Throughout	  history,	  private	  ownership	  and	  other	  social	  forms	  of	  
domination	  has	  controlled	  urban	  space,	  which	  often	  has	  resulted	  in	  various	  forms	  of	  protest	  
movements.	  
	  
Tactical	  urbanism	  has	  in	  several	  cities	  around	  the	  world	  become	  a	  popular	  method	  for	  
improving	  the	  livability	  in	  the	  city;	  local	  actors,	  mainly	  citizens,	  have	  remade	  their	  
neighbourhood	  with	  small-‐scale	  improvements.	  This	  paper	  describes	  what	  tactical	  
urbanism	  is,	  the	  theory	  behind	  the	  method	  and	  the	  opportunities	  and	  consequences	  it	  may	  
bring	  in	  the	  urban	  environment	  and	  in	  the	  planning	  of	  the	  city.	  From	  a	  Swedish	  perspective	  
this	  is	  explored	  through	  a	  case	  study	  of	  Stockholm's	  City	  guidelines	  for	  idéburen	  
stadsförbättring.	  
	  
This	  study	  examines	  the	  criticism	  in	  contemporary	  urban	  development,	  which	  argue	  that	  
the	  neoliberal	  urbanism	  creates	  inequality	  in	  society,	  and	  the	  concept	  of	  "right	  to	  the	  city"	  
which	  permeates	  tactical	  urbanisms	  actions,	  approaches	  and	  basic	  theory.	  The	  contribution	  
of	  this	  essay	  is	  an	  interlacement	  of	  theoris	  concerning	  "right	  to	  the	  city"	  with	  tactical	  
urbanism	  practical	  usage	  and	  how	  tactical	  urbanism	  can	  be	  developed	  to	  better	  fullfill	  the	  
needs	  of	  the	  citizens,	  especially	  marginalised	  groups	  in	  society.	  The	  essay	  suggests	  that	  
there	  is	  a	  tendency	  that	  tactical	  urbanism	  is	  incorporated	  into	  neoliberal	  urban	  
development	  and	  therefore	  is	  losing	  its	  voice	  for	  the	  weak	  of	  society.	  The	  case	  study	  of	  
Stockholm	  shows	  that	  the	  idea	  if	  a	  possible	  consequence	  of	  gentrification	  as	  a	  result	  of	  
idéburen	  stadsförbättring	  is	  lacking.	  However,	  the	  study	  shows	  that	  there	  is	  a	  concern	  that	  
the	  methods	  mainly	  benefit	  inner-‐city	  residents.	  Stockholm's	  guidelines	  for	  idéburen	  
stadsförbättring	  is	  similar,	  but	  does	  not	  entirely	  coincide	  with	  what	  the	  tactical	  urbanism	  in	  
theory	  stand	  for.	  The	  study	  shows	  that	  there	  is	  a	  need	  for	  a	  coordinator	  for	  idéburen	  
stadsförbättring	  and	  a	  deeper	  understanding	  of	  tactical	  urbanism.	  
	  
Through	  history,	  the	  city	  has	  been,	  and	  continues	  to	  be	  a	  place	  where	  spatial	  structure	  
divides	  people,	  it	  says	  a	  lot	  about	  our	  values,	  and	  the	  symbol	  of	  man.	  To	  promote	  practices	  
which	  allow	  the	  citizens	  to	  remake	  the	  city,	  is	  a	  symbol	  for	  the	  ”right	  to	  the	  city”,	  but	  time	  
will	  tell	  if	  that	  is	  something	  tactical	  urbanism	  and	  idéburen	  stadsförbättring	  can	  enable.	  My	  
hope	  is	  that	  this	  paper	  will	  provide	  an	  understanding	  of	  what	  tactical	  urbanism	  and	  
idéburen	  stadsförbättring	  stands	  for	  and	  inspire	  for	  further	  discussion	  on	  how	  and	  why	  we	  
build	  our	  cities,	  what	  impact	  it	  has	  on	  the	  public	  space,	  and	  how	  new	  urban	  guidelines	  are	  
developed	  and	  the	  importance	  of	  a	  guideline	  is	  purpose-‐based	  and	  consentient	  in	  
municipalities,	  from	  politicians	  to	  the	  official.	  	  
	  
Keywords:	  Tactical	  Urbanism,	  idéburen	  stadsförbättring,	  social	  justice,	  right	  to	  the	  city,	  
urban	  planning	  
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Sammanfattning	  
	  
I	  skapandet	  av	  staden	  har	  människan	  möjlighet	  att	  göra	  om	  sig	  själv	  och	  förverkliga	  sitt	  
hjärtas	  önskan.	  Hur	  och	  för	  vem	  staden	  ska	  utformas	  för	  är	  troligtvis	  en	  diskussion	  vilken	  
kommer	  att	  finnas	  lika	  länge	  som	  staden	  i	  sig.	  Genom	  historien	  har	  privat	  ägande	  och	  andra	  
samhälleliga	  former	  av	  dominans	  kontrollerat	  dess	  rum,	  vilket	  ofta	  resulterat	  i	  olika	  former	  
av	  proteströrelser.	  
	  
Tactical	  urbanism	  har	  i	  flertalet	  städer	  världen	  över	  blivit	  en	  populär	  metod	  för	  att	  förbättra	  
livskvaliteten	  i	  staden.	  Detta	  genom	  att	  lokala	  aktörer,	  främst	  medborgarna,	  förändrar	  sitt	  
närområde	  med	  småskaliga	  förbättringar.	  Denna	  uppsats	  beskriver	  vad	  tactical	  urbanism	  
är,	  teorin	  bakom	  metoden	  och	  vilka	  möjligheter	  och	  följder	  den	  kan	  medföra	  i	  stadsmiljön	  
och	  i	  planeringen	  av	  staden.	  Ur	  ett	  svenskt	  perspektiv	  undersöks	  detta	  genom	  en	  fallstudie	  
utav	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring.	  	  
	  
Uppsatsen	  går	  in	  på	  den	  kritik	  som	  finns	  inom	  modern	  stadsutveckling,	  vilken	  menar	  att	  
den	  nyliberala	  urbanismen	  skapar	  ojämlikhet	  i	  samhället.	  Dessutom	  behandlas	  begreppet	  
”rätten	  till	  staden”	  vilken	  genomsyrar	  tactical	  urbanisms	  metoder,	  synsätt	  och	  
grundläggande	  teori.	  Uppsatsens	  bidrag	  är	  en	  sammanläsning	  av	  teorier	  kring	  ”rätten	  till	  
staden”	  med	  tactical	  urbanisms	  praktiska	  användning.	  Därmed	  visas	  hur	  tactical	  urbanism	  
kan	  utvecklas	  till	  att	  bättre	  möta	  medborgarnas	  behov,	  i	  synnerhet	  svaga	  grupper	  i	  
samhället.	  Det	  finns	  tendenser	  till	  att	  tactical	  urbanism	  införlivats	  i	  neoliberalismens	  
stadsutveckling	  och	  därmed	  riskerar	  att	  förlora	  sin	  röst	  för	  de	  svaga.	  Fallstudien	  om	  
Stockholm	  visar	  att	  tanken	  på	  ifall	  en	  eventuell	  konsekvens	  om	  gentrifiering	  som	  följd	  av	  
idéburen	  stadsförbättring	  saknas.	  Dock	  visar	  fallstudien	  att	  det	  finns	  en	  oro	  över	  att	  
metoderna	  främst	  gynnar	  innerstadsborna.	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  idéburen	  
stadsförbättring	  ligger	  i	  linje,	  men	  sammanfaller	  inte	  helt	  med	  vad	  tactical	  urbanism	  i	  teorin	  
står	  för.	  Studien	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  någon	  form	  av	  samordnare	  för	  idéburen	  
stadsförbättring	  och	  en	  djupare	  förståelse	  för	  tactical	  urbanism.	   
	  
Staden	  har	  genom	  historien	  varit	  och	  fortsätter	  vara	  en	  plats	  där	  rummets	  struktur	  skiljer	  
människor	  åt.	  Det	  säger	  mycket	  om	  våra	  värderingar,	  och	  om	  symbolen	  människan.	  Att	  
främja	  metoder	  vilka	  tillåter	  medborgaren	  att	  skapa	  staden	  blir	  en	  symbol	  för	  en	  rättvisare	  
stad.	  Om	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  möjliggör	  det	  får	  framtiden	  utvisa.	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  denna	  uppsats	  ska	  ge	  en	  förståelse	  för	  vad	  tactical	  urbanism	  och	  
idéburen	  stadsförbättring	  står	  för.	  Dessutom	  önskar	  jag	  inspirera	  till	  en	  fortsatt	  diskussion	  
om	  hur	  och	  varför	  vi	  bygger	  våra	  städer,	  vilken	  påverkan	  det	  har	  på	  det	  offentliga	  rummet,	  
samt	  hur	  nya	  riktlinjer	  tas	  fram.	  Jag	  vill	  även	  framhålla	  vikten	  av	  en	  syftesbaserad	  riktlinje	  
som	  är	  enhetlig	  i	  kommunens	  hela	  organisation,	  från	  politiker	  till	  tjänstemän.	  	  
	  
Nyckelord:	  Tactical	  urbanism,	  idéburen	  stadsförbättring,	  social	  rättvisa,	  rätten	  till	  staden,	  
stadsplanering	  
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1.	  Introduktion	  

Bakgrund	  och	  problemformulering	  
	  
Möjligheten	  att	  fritt	  röra	  sig	  i	  staden	  har,	  både	  som	  idé	  och	  social	  praktik,	  uppfattats	  som	  en	  
viktig	  rättighet	  för	  oss	  människor.	  Inskränkning	  av	  den	  fria	  rörligheten	  i	  stadens	  rum,	  dels	  
genom	  privat	  ägande	  och	  andra	  samhälleliga	  former	  av	  dominans	  eller	  kontroll,	  har	  genom	  
historien	  ofta	  resulterat	  i	  olika	  former	  av	  proteströrelser	  från	  de	  som	  känt	  sig	  förtryckta	  
mot	  de	  som	  haft	  makten.	  (Harvey,	  2011).	  Begreppet	  ”rätten	  till	  staden”	  (the	  Right	  to	  the	  
City)	  har	  diskuterats	  i	  över	  ett	  halvt	  sekel	  utav	  många	  sociala	  rörelser	  och	  protester	  har	  
höjts	  mot	  den	  nyliberala	  urbanismen	  och	  den	  ojämlikhet	  den	  skapat	  (Harvey,	  2011),	  
exempelvis	  Right	  to	  the	  City	  (Right	  to	  the	  City,	  2014)	  och	  Occupy	  Wallstreet	  
(Occupywallstreet,	  2014)	  i	  USA	  eller	  demonstrationerna	  mot	  fotbolls-‐VM	  i	  Brasilien	  (SvD,	  
2013).	  I	  en	  svensk	  kontext	  kan	  Pantrarna	  och	  Pennygången	  i	  Göteborg	  nämnas	  (Pantrarna	  i	  
Göteborg,	  2014;	  Pennygången,	  2014)	  och	  Alby	  är	  inte	  till	  salu!	  i	  Stockholm	  (Alby	  är	  inte	  till	  
salu!,	  2014).	  	  
	  
Staden	  och	  den	  byggda	  miljön	  har	  
traditionellt	  framförallt	  byggts	  för	  en	  
specifik	  grupp,	  den	  friska	  unga	  mannen.	  
För	  många	  människor	  är	  staden	  därför,	  
även	  idag,	  en	  stängd	  miljö.	  (Burton	  &	  
Mitchell,	  2006).	  Många	  medborgare	  är	  i	  
flera	  fall	  inte	  bara	  exkluderade	  från	  
staden	  utan	  framförallt	  ifrån	  planeringen	  
av	  den.	  Medborgardialoger	  och	  samråd	  
har	  varit	  ett	  verktyg	  för	  att	  få	  stadens	  
invånare	  mer	  delaktiga	  i	  planeringen	  av	  
staden	  samt	  att	  bygga	  efter	  deras	  villkor	  
och	  behov.	  (Mellanplats,	  2013;	  Lydon	  et	  
al.,	  2012).	  Problemet	  är	  att	  detta	  tillvägagångssätt	  inte	  riktigt	  fungerar,	  ofta	  får	  
medborgarna	  ett	  färdigt	  förslag	  att	  förhålla	  sig	  till	  eller	  att	  politikerna	  inte	  tar	  till	  sig	  de	  
idéer	  och	  förslag	  som	  kommer	  upp	  på	  dessa	  dialoger	  (Mellanplats,	  2013;	  Lydon	  et	  al.,	  
2012).	  Medborgarna	  blir	  sällan	  tillfrågade	  om	  vad	  de	  kan	  tillföra	  eller	  förändra	  i	  sitt	  
närområde.	  	  
	  
Ett	  alternativ	  till	  detta	  är	  att	  en	  förbättring	  av	  stadens	  livskvalité	  vanligen	  börjar	  
småskaligt,	  dvs.	  i	  närområdet,	  på	  gatan	  eller	  kvarteret.	  Metoden	  tactical	  urbanism	  handlar	  
just	  om	  detta,	  att	  lokala	  aktörer	  ska	  öka	  livskvaliteten	  i	  staden	  med	  småskaliga	  
förbättringar.	  Tactical	  urbanism	  tillåter	  billiga,	  experimentella	  och	  ofta	  temporära	  koncept	  
initierade	  av	  medborgarna,	  men	  med	  stöd	  från	  staden/kommunen.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  San	  
Francisco	  i	  USA	  har	  i	  flera	  år	  arbetat	  med	  tactical	  urbanism	  och	  många	  temporära	  projekt	  
har	  där	  utvecklats	  till	  permanenta	  lösningar	  (Greco,	  2012;	  Lydon	  et	  al.,	  2012).	  I	  detta	  arbete	  
frågar	  jag	  om	  metoden	  tactical	  urbanism	  breddar	  för	  fler	  grupper	  att	  ta	  plats	  i	  staden,	  eller	  
ifall	  den	  bara	  ökar	  livskvaliteten	  för	  en	  eller	  några	  privilegierade	  grupper?	  	  

Figur	  1,	  manifestation	  utav	  Right	  to	  the	  City	  (Rivera,	  2014).	  
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Street	  Plans	  Collaborative	  från	  New	  York	  hävdar	  att	  tactical	  urbanism	  har	  medfört	  till	  att	  
öka	  medborgarinflytandet	  vid	  utveckling	  av	  staden	  och	  en	  ökad	  livskvalitet	  (Lydon	  et	  al.,	  
2012).	  Metoden	  har	  utvecklats	  från	  små	  olagliga	  insatser	  av	  medborgare	  till	  att	  städer,	  
främst	  i	  USA	  men	  även	  i	  andra	  delar	  av	  världen,	  använder	  tactical	  urbanism	  som	  ett	  verktyg	  
för	  att	  öka	  livskvalitén	  (The	  Associated	  Press,	  2014).	  Stockholms	  stad	  tillsammans	  med	  bl.a.	  
OpenLab1	  anordnade	  under	  hösten	  2013	  ett	  seminarium	  “Idéernas	  Stockholm	  &	  Tactical	  
urbanism	  –	  San	  Francisco”	  med	  en	  efterföljande	  workshop	  om	  ”Hur	  Stockholm	  kan	  bli	  
ledande	  inom	  tactical	  urbanism”	  (OpenLab,	  2013).	  Mitt	  intresse	  för	  tactical	  urbanism	  
väcktes	  under	  detta	  event,	  dels	  för	  att	  metoden	  tillåter	  gräsrotsprojekt	  att	  försöka	  utveckla	  
städer	  men	  också	  det	  mediala	  i	  att	  denna	  metod	  lyfts	  fram	  som	  en	  lösning	  på	  många	  städers	  
problem	  och	  som	  något	  coolt	  och	  hipt.	  I	  min	  mening	  kan	  dess	  resultat	  användas	  för	  att	  
marknadsföra	  städers	  kreativitet	  och	  entreprenörskap,	  på	  gott	  och	  ont,	  vilket	  kan	  medföra	  
att	  stadens	  dragningskraft	  ökar.	  
	  
Tactical	  urbanism	  har	  av	  Stockholms	  stad	  (2013a)	  fått	  namnet	  ”idéburen	  stadsförbättring”,	  
och	  staden	  beslutade	  hösten	  2013	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  för	  att	  staden	  ska	  implementera	  
idéburen	  stadsförbättring	  i	  organisationen.	  Vilken	  praktisk	  användning	  har	  idéburen	  
stadsförbättring	  fått	  i	  Stockholm?	  Är	  tanken	  att	  släppa	  lite	  av	  kontrollen	  av	  
stadsplaneringen	  till	  lokala	  aktörer,	  att	  låta	  medborgarna	  forma	  sin	  egen	  stad.	  Hur	  ska	  det	  
ske	  i	  praktiken?	  	  
	  
Många	  städer	  har	  i	  dag	  som	  målsättning	  att	  locka	  till	  sig	  de	  nya	  tjänsteföretagen	  samt	  en	  
kreativ	  och	  innovativ	  arbetskraft.	  För	  att	  dra	  till	  sig	  den	  urbana	  eliten	  görs	  investeringar	  i	  
vattennära	  områden,	  symbolisk	  arkitektur	  och	  stora	  infrastrukturprojekt.	  (Harvey,	  2011).	  
”Rummet	  måste	  rätta	  sig	  efter	  kapitalet	  snarare	  än	  tvärtom.”	  (Harvey,	  2011	  s.	  16).	  Det	  finns	  
idag	  en	  tävlan	  mellan	  städer	  om	  arbetskraft	  och	  företag.	  Städerna	  försöker	  därför	  verka	  
unika	  samt	  marknadsföra	  sig	  för	  att	  lyckas	  i	  kampen	  om	  förstaplatsen	  i	  olika	  rankinglistor.	  
(Harvey,	  2011).	  I	  relation	  till	  detta	  är	  det	  också	  intressant	  att	  fråga	  på	  vilket	  sätt	  kan	  tactical	  
urbanism	  användas	  som	  ett	  verktyg	  i	  städers	  strävan	  efter	  märkesprofilering	  och	  hur	  
förhåller	  sig	  detta	  till	  social	  rättvisa	  och	  teorier	  om	  ”rätten	  till	  staden”?	  	  
	  

Syfte	  
	   	  
Huvudsyftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  teorier	  kring	  ”rätten	  till	  staden”	  i	  
korrelation	  med	  tactical	  urbanisms	  praktiska	  användning.	  Är	  grundvärderingarna	  bakom	  
tactical	  urbanism	  i	  linje	  med	  vad	  metoden	  faktiskt	  gör?	  Bidrar	  till	  att	  bättre	  möta	  
medborgarnas	  behov,	  i	  synnerhet	  svaga	  grupper	  i	  samhället,	  och	  öka	  livskvaliteten	  för	  
många	  olika	  grupper	  i	  staden.	  Eller	  är	  tactical	  urbanism	  huvudsakligen	  är	  en	  metod	  för	  att	  
tillfredsställa	  medborgare	  vilka	  redan	  är	  privilegierade	  i	  staden.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  OpenLab	  är	  ett	  centrum	  där	  studenter,	  lärare	  och	  forskare	  från	  Karolinska	  Institutet,	  KTH,	  
Stockholms	  universitet	  och	  Södertörns	  högskola	  arbetar	  med	  utmaningar	  och	  lösningar	  
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Dessutom	  vill	  jag	  undersöka	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  och	  implementering	  för	  idéburen	  
stadsförbättring.	  Stämmer	  syftet	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  överens	  med	  vad	  tactical	  
urbanism	  i	  teorin	  står	  för	  och	  tjänstemännens	  syn	  på	  detta	  samt	  på	  hur	  riktlinjerna	  ute	  i	  
stadsdelsnämnderna	  används.	  	  
	  
För	  att	  besvara	  syftet	  har	  jag	  satt	  upp	  följande	  frågeställningar:	  
I. Vad	  innebär	  tactical	  urbanism	  och	  hur	  förhåller	  sig	  denna	  till	  social	  rättvisa	  och	  

teorier	  om	  ”rätten	  till	  staden”?	  	  
II. Hur	  har	  tactical	  urbanism	  tolkats	  av	  Stockholms	  stad?	  Vilka	  likheter/skillnader	  finns	  

med	  begreppet	  ”idéburen	  stadsförbättring”?	  
III. Vilken	  praktisk	  användning	  har	  idéburen	  stadsförbättring	  fått	  i	  Stockholm?	  
IV. Hur	  skulle	  arbetet	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  kunna	  utvecklas	  framöver	  för	  att	  

bättre	  tillgodose	  allas	  ”rätt	  till	  staden"?	  
	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  mitt	  arbete	  ska	  ge	  en	  förståelse	  för	  vad	  tactical	  urbanism	  och	  
idéburen	  stadsförbättring	  står	  för	  samt	  inspirera	  till	  en	  fortsatt	  diskussion	  om	  hur	  och	  
varför	  vi	  bygger	  våra	  städer,	  vilken	  påverkan	  det	  har	  på	  det	  offentliga	  rummet	  (och	  
medborgaren).	  Dessutom	  önskar	  jag	  uppmärksamma	  hur	  nya	  riktlinjer	  tas	  fram	  och	  
framhålla	  vikten	  av	  en	  syftesbaserad	  sådan	  enhetlig	  i	  kommunens	  hela	  organisation,	  från	  
politiker	  till	  tjänstemän.	   
	  

Metod	  och	  material	  	  
	  
Grundregler	  för	  forskning	  bygger	  på	  synen	  att	  den	  valda	  undersökningen	  har	  ett	  tydligt	  
angivet	  syfte,	  vilken	  står	  i	  relation	  befintlig	  kunskap	  och	  behoven	  i	  samhället.	  Dessutom	  ska	  
studien	  utforskas	  inom	  de	  ramar	  som	  ges	  beroende	  på	  tid,	  ekonomi	  och	  förutsättningar.	  
(Denscombe,	  2010).	  Dessa	  grundregler	  har	  jag	  följt	  i	  denna	  forskningsstudie,	  och	  jag	  har	  
även	  ställt	  mig	  frågan	  vem	  eller	  vilka	  som	  kan	  ”dra	  fördel	  av	  den	  kunskap	  som	  frambringas	  
av	  forskningen?”	  (Denscombe,	  2010	  s.	  48).	  Förutom	  stadsplanerare	  och	  samhällsplanerare	  
vilka	  är	  intresserade	  i	  ämnet,	  tror	  jag	  att	  min	  uppsats	  kan	  komma	  till	  nytta	  för	  
tjänstemännen	  på	  Stockholms	  stad	  och	  förhoppningsvis	  även	  stadens	  medborgare,	  dels	  att	  
den	  breddar	  förståelsen	  av	  hur	  tillfälliga	  projekt	  kan	  påverka	  staden	  men	  även	  
medborgarens	  rätt	  till	  det	  offentliga	  rummet.	  	  
	  
För	  att	  svara	  på	  min	  frågeställning	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  undersökning,	  med	  en	  
teoretisk	  del	  bestående	  av	  en	  litteraturstudie	  och	  en	  empirisk	  del	  bestående	  av	  en	  
fallstudie.	  Den	  övergripande	  tanken	  med	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  
exempel	  komma	  fram	  till	  mer	  eller	  mindre	  långtgående	  slutsatser	  (Svenning,	  2003),	  
slutsatserna	  av	  litteratur-‐	  och	  fallstudien	  presenteras	  i	  den	  avslutande	  delen	  med	  analys	  
och	  diskussion.	  I	  en	  samhällsvetenskaplig	  uppsats	  är	  den	  kvalitativa	  analysens	  främsta	  
bidrag	  att	  den	  ”…	  öppnar	  dörrar	  till	  nya	  forskningsområden	  och	  ger	  oss	  nya	  infallsvinklar	  
på	  kända	  fenomen.”	  (Svenning,	  2003	  s.	  159).	  	  
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Första	  delen	  av	  uppsatsen	  består	  av	  en	  teoretisk	  del	  där	  jag	  genom	  en	  litteraturstudie	  går	  
igenom	  vad	  tactical	  urbanism	  är,	  teorin	  bakom	  och	  kritiska	  röster	  mot	  metoden.	  I	  
fallstudien,	  den	  andra	  delen,	  har	  jag	  undersökt	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  stadsförbättring,	  
för	  att	  se	  ifall	  de	  ligger	  i	  linje	  med	  tactical	  urbanism	  och	  hur	  riktlinjerna	  implementeras	  i	  
Stockholms	  stad.	  I	  det	  avslutande	  avsnittet,	  kapitel	  fyra,	  analyseras	  och	  diskuteras	  ifall	  
teorin	  i	  tactical	  urbanism	  följs	  i	  praktiken	  och	  kopplingen	  mellan	  idéburen	  stadsförbättring	  
och	  tactical	  urbanism.	  Dessutom	  diskuterar	  jag	  vilka	  möjligheter	  och	  risker	  metoderna	  har	  
på	  stadsplanering	  i	  allmänhet	  och	  medborgaren	  i	  synnerhet.	  I	  diskussionen	  besvaras	  
frågeställningen	  och	  likheterna	  samt	  skillnaderna	  mellan	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  
tactical	  urbanism	  analyseras.	  
	  
Valet	  av	  språk	  i	  denna	  uppsats	  är	  svenska,	  detta	  eftersom	  tactical	  urbanism	  i	  en	  svensk	  
kontext	  inte	  är	  vidare	  känt	  och	  att	  det	  inte	  finns	  mycket	  skrivet	  om	  metoden	  på	  svenska.	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  uppsatsen	  på	  så	  sätt	  blir	  mer	  tillgänglig	  och	  når	  en	  bredare	  publik.	  
Därför	  är	  även	  engelska	  citat	  översatta	  till	  svenska	  för	  att	  göra	  uppsatsen	  mer	  tillgänglig	  
och	  lättförståelig.	  	  	  
	  

Litteraturstudie	  
	  
Begreppet	  tactical	  urbanism	  är	  relativt	  nytt,	  det	  finns	  andra	  begrepp	  vilka	  liknar,	  eller	  har	  
samma	  karaktär	  som	  tactical	  urbanism.	  För	  att	  förstå	  tactical	  urbanism	  behöver	  de	  andra	  
begreppen	  förklaras.	  Även	  historien	  bakom	  behöver	  belysas,	  för	  att	  förstå	  behovet	  av	  
tactical	  urbanism	  och	  hur	  metoden	  används	  idag	  i	  våra	  städer	  måste	  teorierna	  bakom	  bli	  
tydliga,	  det	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  metoden	  och	  vilka	  urbana	  behov	  metoden	  försöker	  
tillgodose.	  Denna	  första	  del	  av	  uppsatsen,	  där	  jag	  tar	  upp	  teorin	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
tactical	  urbanism,	  består	  huvudsakligen	  av	  litteratur	  och	  riktlinjer	  vilka	  behandlar	  tactical	  
urbanism,	  pop-‐up	  urbanism,	  D.I.Y-‐urbanism,	  right	  to	  the	  city	  och	  vilka	  behov	  människor	  i	  
städer	  har.	  Dessa	  behov	  handlar	  om	  vilken	  plats	  medborgaren	  har	  i	  staden,	  hur	  tactical	  
urbanism	  förhåller	  sig	  till	  social	  rättvisa	  och	  teorier	  om	  ”rätten	  till	  staden”.	  Större	  delen	  av	  
litteraturen	  i	  denna	  uppsats	  har	  ett	  västerländskt	  synsätt,	  det	  finns	  självklart	  även	  andra	  
infallsvinklar	  men	  för	  att	  avgränsa	  uppsatsen	  och	  för	  att	  litteraturstudien	  på	  ett	  ungefär	  ska	  
passa	  in	  i	  en	  svensk	  kontext	  har	  jag	  valt	  detta	  sätt.	  	  
	  

Fallstudie	  
	  
Genom	  insamlandet	  av	  relevant	  material	  ger	  fallstudien	  en	  tydlig	  bild	  av	  ett	  förlopp	  och	  
detaljers	  betydelse	  för	  förändring	  samt	  att	  den	  även	  utvecklar	  teorin	  (Svenning,	  2003).	  
Fallstudien	  handlar	  om	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  samt	  policy	  för	  idéburen	  
stadsförbättring,	  detta	  för	  att	  försöka	  förstå	  syftet	  och	  varför	  Stockholms	  stad	  anser	  att	  
idéburen	  stadsförbättring	  behövs	  i	  staden.	  Empiridelen	  har	  bestått	  av	  material	  från	  
offentliga	  rapporter	  samt	  intervjuer	  med	  Stadsledningskontorets	  Förnyelseavdelningen	  
(vilka	  tagit	  fram	  riktlinjerna)	  och	  stadsbyggnadskontoret.	  Detta	  har	  gett	  en	  bild	  på	  idéburen	  
stadsförbättring	  utifrån	  Stockholms	  stad	  synvinkel.	  För	  att	  förstå	  hur	  riktlinjerna	  
implementeras	  ute	  i	  stadsdelarna	  samt	  få	  förståelse	  för	  tjänstemännens	  syn	  på	  idéburen	  
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stadsförbättring,	  har	  intervjuer	  gjorts	  med	  tjänstemän	  på	  fem	  olika	  stadsdelar	  om	  hur	  de	  
arbetar	  med	  riktlinjerna.	  Dessa	  stadsdelar	  är:	  Spånga-‐Tensta,	  Skärholmen,	  Norrmalm,	  
Södermalm	  och	  Enskede-‐Vantör-‐Årsta.	  För	  att	  försöka	  få	  en	  bred	  bild	  av	  hur	  riktlinjerna	  
tolkas	  i	  staden	  har	  jag	  valt	  stadsdelar	  både	  från	  inner-‐	  och	  ytterstaden,	  att	  undersöka	  fler	  
stadsdelar	  hade	  breddat	  fallstudien	  men	  hade	  gjort	  arbetet	  mer	  omfattande	  och	  
tidskrävande,	  därav	  urvalet.	  Men	  eftersom	  jag	  valt	  stadsdelar	  ifrån	  både	  norr-‐	  och	  söderort	  
samt	  innerstaden	  kan	  en	  god	  bild	  av	  hur	  idéburen	  stadsförbättring	  används	  ute	  i	  staden	  
ändå	  fås.	  	  
	  
En	  nackdel	  i	  uppsatsen	  är	  att	  material	  ifrån	  Trafikkontoret	  saknas,	  fallstudien	  hade	  blivit	  
bredare	  och	  intressantare	  ifall	  intervju	  hade	  skett	  med	  dem.	  Trafikkontoret	  ansvarar	  
nämligen	  för	  stadens	  gatumiljö	  och	  just	  gatan	  är	  en	  miljö	  där	  många	  exempel	  finns	  från	  
tactical	  urbanism-‐projekt	  runt	  om	  i	  världen.	  Men	  det	  var	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  rätt	  
kontaktperson	  på	  Trafikkontoret	  och	  det	  insamlade	  materialet	  från	  stadsdelarna	  gav	  mig	  
arbete	  samt	  material	  nog	  till	  uppsatsen.	  Det	  insamlade	  materialet	  i	  fallstudien	  används	  i	  
analysdelen	  där	  jag	  försöker	  utvärdera	  den	  praktiska	  användningen	  av	  idéburen	  
stadsförbättring	  och	  om	  Stockholm	  stads	  syfte	  stämmer	  överens	  med	  vad	  tactical	  urbanism	  
står	  för.	  	  
	  

Intervjuer	  
Huvuddelen	  av	  det	  empiriska	  arbetet	  består	  av	  intervjuer,	  vilka	  gjordes	  med	  tjänstemän	  på	  
Stockholms	  stad	  för	  att	  få	  deras	  syn	  på	  vad	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  samt	  hur	  den	  har	  
implementerats	  i	  Stockholm.	  Alla	  intervjuer	  bestod	  av	  semi	  strukturerade	  informella	  
intervjuer,	  intervjufrågorna	  fungerar	  som	  en	  referensram	  för	  samtalet	  och	  den	  intervjuade	  
tillåts	  tala	  relativt	  fritt.	  Fördelen	  med	  intervjumetoden	  är	  att	  intervjupersonerna	  styrs	  
relativt	  naturligt	  genom	  hela	  intervjun,	  dessutom	  tillåter	  metoden	  att	  den	  intervjuade	  får	  
utveckla	  sina	  idéer	  och	  tala	  mer	  öppet	  vid	  varje	  fråga	  (Denscombe,	  2003).	  Vid	  personliga	  
intervjuer	  finns	  det	  alltid	  en	  risk	  att	  intervjuaren,	  genom	  sin	  närvaro,	  påverkar	  eller	  till	  och	  
med	  styr	  intervjupersonens	  svar,	  vilket	  kallas	  för	  intervjuareffekt	  (Svenning,	  2003).	  Men	  
fördelen	  med	  en	  personlig	  intervju	  är	  att	  det	  är	  lättare	  att	  ställa	  följdfrågor,	  reda	  ut	  
oklarheter	  och	  friläggs	  intervjupersonens	  egna	  uppfattningar	  (Johansson	  Lindfors,	  2000;	  
Svenning,	  2003).	  För	  att	  minimera	  intervjuareffekten	  har	  jag	  försökt	  att	  vara	  en	  god	  
lyssnare	  och	  låtit	  den	  intervjuade	  ta	  sig	  tid	  för	  varje	  svar.	  Intervjuerna	  transkriberades	  
allteftersom,	  detta	  gjordes	  främst	  därför	  att	  jag	  ville	  ha	  exakt	  de	  ordval	  de	  intervjuade	  
använde	  på	  vissa	  ställda	  frågor	  samt,	  att	  höra	  hela	  intervjun	  igen	  gav	  mig	  dessutom	  en	  
möjlighet	  att	  utvärdera	  min	  insats	  och	  därmed	  lättare	  kunna	  förbättra	  och	  utveckla	  
intervjumetodiken	  inför	  nästa	  intervju.	  	  
	  
I	  uppsatsen	  har	  jag	  valt	  att	  namnge	  intervjupersonerna	  till	  informant	  1	  osv.,	  detta	  för	  att	  jag	  
inte	  anser	  det	  vara	  relevant	  vilken	  person	  det	  är	  som	  säger	  vad	  för	  att	  förstå	  syftet	  och	  
implementeringen	  av	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  stadsförbättring.	  När	  behov	  funnits	  för	  att	  
förtydliga,	  förstå	  eller	  bredda	  insikten	  av	  en	  åsikt	  har	  jag	  valt	  att	  namnge	  stadsdelen	  
informanten	  arbetar	  i.	  Att	  i	  fallstudien	  benämna	  intervjupersonerna	  med	  pseudonym	  
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medför	  att	  deras	  identitet	  i	  viss	  mån	  kamoufleras	  i	  texten,	  men	  i	  och	  med	  att	  deras	  namn	  
och	  titel	  finns	  med	  i	  källhänvisningen	  kan	  validiteten	  i	  deras	  uttalanden	  kontrolleras.	  	  
	  
Intervjuer	  gjordes	  i	  fem	  förvaltningar:	  Skärholmen,	  Spånga-‐Tensta,	  Norrmalm,	  Södermalm	  
och	  Enskede-‐Årsta-‐Vantör.	  Urvalet	  av	  intervjuerna	  har	  skett	  med	  tanke	  för	  att	  få	  olika	  
infallsvinklar	  på	  vilken	  praktisk	  användning	  idéburen	  stadsförbättring	  har	  i	  staden.	  En	  
intervju	  har	  även	  gjorts	  med	  stadsbyggnadskontoret,	  vilka	  även	  de	  innefattas	  av	  
riktlinjerna,	  samt	  enhetschefen	  för	  stadsutvecklingsenheten	  på	  Förnyelseavdelningen	  –	  
Stadsledningskontoret.	  Tyvärr	  arbetar	  den	  tjänsteman	  vilken	  tog	  fram	  riktlinjerna	  inte	  
längre	  kvar	  på	  Förnyelseavdelningen,	  därför	  skedde	  intervjun	  istället	  med	  enhetschefen.	  
Det	  hade	  även	  varit	  intressant	  att	  få	  politikers	  åsikt	  om	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  hur	  
idén	  till	  riktlinjerna	  kom	  till,	  men	  det	  skulle	  ha	  skapat	  mer	  tidskrävande	  arbete	  och	  jag	  
anser	  att	  dessa	  intervjuer	  hade	  gett	  mer	  kuriosa	  än	  besvarat	  frågeställningen	  (politikernas	  
utlåtande	  finns	  i	  dokumentet	  för	  Stockholms	  stads	  godkännande	  av	  riktlinjerna	  och	  f.d.	  
borgarrådet	  Sten	  Nordins	  utlåtande	  presenteras	  i	  uppsatsen).	  Dessutom	  verkar	  det	  vara	  
oklart	  inom	  Stockholm	  stad	  från	  vilka	  politiker	  själva	  grundidén	  till	  idéburen	  
stadsförbättring	  kommer	  ifrån,	  att	  ta	  reda	  på	  det	  hade	  krävt	  ett	  mindre	  detektivarbete.	  	  
	  
Tjänstemännen,	  varav	  de	  flesta	  samhällsplanerare,	  vilka	  arbetar	  med	  idéburen	  
stadsförbättring	  har	  intervjuats	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  idéburen	  stadsförbättring	  
implementerats	  i	  just	  deras	  förvaltning	  och	  vilken	  syn	  de	  har	  på	  riktlinjerna,	  åsikterna	  är	  
deras	  egna	  inte	  förvaltningens.	  I	  och	  med	  att	  implementeringen	  av	  riktlinjerna	  precis	  
startat	  syftar	  inte	  intervjuerna	  till	  att	  utvärdera	  hur	  arbetet	  utförs	  på	  respektive	  förvaltning	  
utan	  fokuserar	  mer	  på	  vilka	  varianter	  av	  projekt	  som	  gjorts	  och	  tjänstemännens	  syn	  på	  
idéburen	  stadsförbättring	  och	  dess	  riktlinjer.	  Att	  utvärdera	  arbetsmetoder	  är	  icke	  relevant	  
eftersom	  förvaltningarna	  knappt	  själva	  vet	  hur	  de	  ska	  arbeta	  med	  riktlinjerna	  i	  och	  med	  att	  
de	  är	  så	  nya,	  dessutom	  är	  förvaltningarna	  väldigt	  beroende	  av	  de	  medborgarförslag	  vilka	  
kommer	  in	  och	  verksamheten	  styrs	  mycket	  därefter.	  Trots	  det	  ger	  intervjuerna	  ändå	  
information	  om	  hur	  arbetet	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  skulle	  kunna	  utvecklas	  
framöver	  för	  att	  bättre	  tillgodose	  stockholmarnas	  behov.	  
	  

Diskussion	  
	  
Uppsatsen	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  om	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring.	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  analys	  och	  kodning	  av	  material	  följts	  åt,	  varje	  intervju	  eller	  text	  jag	  
läst	  har	  startat	  en	  tankeprocess,	  lätt	  till	  nya	  frågor	  eller	  omvärderat	  befintliga	  tankar.	  Detta	  
är	  karakteristiskt	  vid	  kvalitativt	  arbete	  (Svenning,	  2003)	  och	  medfört	  till	  att	  mina	  
grundläggande	  idéer	  för	  arbetet	  reviderats,	  uppkomst	  av	  nya	  infallsvinklar	  och	  en	  
diskussion	  som	  påbörjades	  dag	  ett.	  	  
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2.	  Tactical	  urbanism,	  teori	  och	  idé	  
	  
Denna	  första	  del,	  litteraturstudien,	  behandlar	  teorin	  och	  idén	  om	  tactical	  urbanism,	  inte	  
bara	  hur	  metoden	  används	  i	  flertalet	  städer	  utan	  även	  vad	  den	  står	  för	  och	  vart	  begreppet	  
kommer	  ifrån	  samt	  vad	  metoden	  syftar	  till	  att	  försöka	  förändra	  i	  stadsrummet	  och	  i	  
planeringen	  av	  staden.	  Litteraturstudien	  avslutas	  med	  några	  kritiska	  röster	  vilka	  menar	  att	  
tactical	  urbanism	  med	  dess	  tillfälliga	  och	  temporära	  projekt	  inte	  alls	  lyckas	  skapa	  den	  
förändring	  den	  påstås	  vilja	  göra,	  utan	  snarare	  tvärtom.	  	  
	  
Tillfällig	  markanvändning	  och	  temporära	  aktiviteter	  på	  fria	  ytor	  är	  inget	  nytt	  i	  vårt	  
samhälle:	  marknader,	  samkväm	  samt	  religiösa	  och	  kulturella	  aktiviteter	  har	  funnits	  i	  staden	  
i	  mer	  än	  tretusen	  år	  (McAdams,	  2013).	  Grunden	  till	  tactical	  urbanism	  är	  alltså	  inget	  nytt.	  
Enligt	  Bishop	  och	  Williams	  (2012)	  har	  idén	  om	  tillfällig	  urbanism	  (temporary	  urbanism)	  i	  
staden	  sitt	  ursprung	  från	  flera	  olika	  håll:	  köpmän,	  aktivister,	  konstnärer	  eller	  barn	  har	  
genom	  städernas	  historia	  t.ex.	  under	  en	  vis	  tid,	  nyttjat	  en	  specifik	  plats	  för	  ett	  speciellt	  syfte.	  
	  
Begreppet	  tactical	  urbanism	  består	  av	  två	  ord,	  tactical	  och	  urbanism.	  Tactical	  utmärks	  av	  
förändring	  och	  ta	  till	  vara	  på	  möjligheter	  medan	  urbanism	  utmärks	  av	  orubblighet,	  struktur	  
och,	  enligt	  Henri	  Lefebvre,	  en	  gemensam	  politisk	  ekonomi	  (Mould,	  2014).	  	   
	  

Tactical	  urbanism	  är	  inget	  nytt	  	  
	  

Staden	  är	  människans	  mest	  framgångsrika	  försöka	  att	  omforma	  världen	  som	  
hon	  lever	  i	  efter	  sitt	  hjärtas	  önskan.	  Men	  om	  staden	  är	  den	  värld	  som	  
människan	  har	  skapat,	  så	  är	  det	  också	  den	  värld	  i	  vilken	  hon	  hädanefter	  är	  
dömd	  att	  leva	  i.	  Indirekt	  och	  utan	  någon	  tydlig	  känsla	  över	  uppgiftens	  natur,	  
har	  alltså	  människan	  i	  skapandet	  av	  staden	  även	  gjort	  om	  sig	  själv.	  (egen	  
översättning	  Robert	  Park	  i	  Harvey,	  2008	  s.	  23)	  

	  
På	  en	  trottoar	  i	  stadsdelen	  Fremont	  i	  Seattle	  stod	  en	  morgon	  år	  2001	  plötsligt	  en	  gris	  av	  
metall,	  ingen	  boende	  eller	  näringsidkare	  i	  området	  visste	  hur	  den	  kommit	  dit	  eller	  vem	  som	  
gjort	  det.	  Installationen	  hade	  rests	  olagligt	  och	  var	  en	  stor	  nyhet	  både	  hos	  lokalbefolkningen	  
och	  i	  lokalpressen,	  inte	  minst	  när	  den	  två	  månader	  senare	  plötsligt	  var	  försvunnen	  bara	  en	  
dag	  innan	  myndigheterna	  skulle	  frakta	  bort	  den	  på	  grund	  av	  klagomål	  från	  flera	  
butiksägare.	  (Hou	  et	  al.,	  2010).	  Två	  anonyma	  konstnärer	  hade	  skapat	  grisen	  som	  ett	  anti	  
kommersiellt	  konstprojektet,	  och	  grisen	  blev	  inte	  bara	  ett	  socialt	  och	  konstnärligt	  
uttrycksätt	  och	  samtalsämne,	  utan	  blev	  även	  ”…	  en	  attack	  mot	  det	  officiella	  offentliga	  miljön	  
i	  den	  samtida	  staden”	  (egen	  översättning	  Hou	  et	  al.,	  2010	  s.	  1).	  	  
	  
I	  New	  York	  har	  det	  sedan	  70-‐talet	  funnits	  en	  tradition	  att	  boende	  och	  volontärer	  börjat	  odla	  
på	  offentlig	  eller	  privat	  mark,	  vilka	  på	  grund	  av	  ekonomisk	  kris	  blivit	  övergivna,	  och	  på	  så	  
sett	  skapat	  gemenskapsträdgårdar	  (community	  gardens).	  Dessa	  trädgårdar	  har	  med	  åren	  
blivit	  en	  stark	  gemensam	  plats	  för	  de	  boende,	  vilka	  inte	  bara	  bidrar	  med	  att	  producera	  mat	  
och	  grönska	  i	  stadsmiljön	  utan	  även	  blivit	  till	  allaktivitets-‐	  och	  kulturcentrum.	  Trots	  att	  de	  



	  
	  
	  
	  

13	  

flesta	  gemenskapsträdgårdar	  olagligt	  tagit	  mark	  i	  
besittning,	  är	  många	  idag	  lagliga	  mycket	  tack	  vare	  
starkt	  påverkningsarbete,	  inte	  minst	  under	  1990-‐
talet	  då	  gemenskapsträdgårdarnas	  existens	  var	  hotad	  
och	  flertalet	  blev	  avhysta.	  Men	  även	  idag	  är	  många	  
trädgårdars	  existens	  hotade	  (Bishop	  &	  Williams,	  
2012).	  
	  
Bogotá	  har	  länge	  varit	  känd	  för	  sina	  cykelvägar	  
(ciclovía)	  och	  fenomenet,	  att	  temporärt	  stänga	  av	  
hela	  gator	  och	  låta	  fotgängare	  och	  cyklister	  ta	  över	  
gaturummet,	  har	  spritt	  sig	  över	  världen	  under	  
namnet	  ”öppna	  gator”	  (open	  streets).	  Varje	  söndag	  
sedan	  1974	  har	  gator	  i	  Bogotá	  blivit	  en	  plats	  för	  
fysiska	  och	  sociala	  aktiviteter,	  och	  sedan	  starten	  har	  
som	  mest	  121	  km	  gata	  varit	  bilfri.	  Men	  ciclovías	  har	  
inte	  alltid	  varit	  populärt	  eller	  varit	  ett	  självklart	  inslag	  i	  stadens	  gaturum,	  vissa	  år	  har	  
ciclovía	  haft	  problem	  med	  finansiering	  och	  samarbete	  med	  stadens	  styrande,	  t.ex.	  var	  leden	  
1995	  bara	  21	  km	  och	  1985	  gick	  80	  %	  av	  leden	  igenom	  medelklassområden.	  Trots	  att	  en	  
bilfri	  gata	  har	  inverkan	  på	  stadens	  framkomlighet,	  kan	  open	  streets	  möjliggöra	  möten	  i	  det	  
offentliga	  rummet	  mellan	  människor	  med	  olika	  åldrar,	  kön,	  yrken,	  inkomst,	  etnicitet	  och	  
religion.	  Open	  streets	  visar	  bilismens	  negativa	  aspekter	  samt	  möjliggör	  för	  stadens	  invånare	  

att	  utveckla	  en	  större	  förståelse	  för	  sin	  stad,	  varandra,	  och	  
potentialen	  för	  att	  göra	  gatorna	  människovänligare.	  (Alliance	  for	  
biking	  and	  walking	  &	  Street	  Plans,	  2012;	  Lydon	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Runt	  om	  i	  världen	  har	  initiativ	  och	  aktiviteter,	  likt	  ovan	  nämnda	  
exempel,	  varit	  en	  reaktion	  mot	  stadens	  rådande	  utformning	  och	  
syfte.	  Enligt	  Hou	  (et	  al.,	  2010)	  representerar	  de	  en	  uppmaning	  att	  
ifrågasätta	  användningen	  av	  stadens	  offentliga	  rum,	  vilken	  alltmer	  
har	  blivit	  reglerad,	  privatiserad	  och	  reducerad.	  Människor	  i	  
Beijing,	  Los	  Angeles,	  San	  Francisco,	  Berlin,	  Tokyo,	  Taipei	  och	  
London	  har	  de	  senaste	  åren	  tagit	  övergiven	  mark	  och	  byggnader	  i	  
besittning	  för	  att	  förändra	  dess	  användning.	  De	  har	  omformat	  
gatu-‐	  och	  bostadsmiljöer	  för	  att	  bättre	  passa	  invånarnas	  behov.	  
(Hou	  et	  al.,	  2010).	  Invånarna	  i	  den	  moderna	  staden	  har	  därmed	  
hittat	  nya	  uttryckssätt	  för	  den	  offentliga	  miljön	  med	  egenskapade	  
urbana	  platser,	  ockupation	  av	  mark	  och	  temporära	  event	  (Bishop	  
&	  Williams,	  2012),	  de	  både	  försöker	  hitta	  sig	  en	  plats	  i	  staden	  och	  
sätt	  att	  uttrycka	  sig	  i	  den,	  denna	  kamp	  förändrar	  det	  offentliga	  
rummets	  gränser,	  mening	  och	  gemenskap	  (Hou	  et	  al.,	  2010).	  Det	  

finns	  många	  metoder	  av	  vardagsaktivism,	  medborgarinitiativ	  och	  gräsrotsaktiviteter,	  vilka	  
liknar	  varandra,	  en	  av	  dessa	  uttryckssätt	  har	  de	  senaste	  åren	  gått	  under	  benämningen	  
tactical	  urbanism.	  	  
	  

Figur	  2,	  demonstration	  i	  New	  York	  för	  att	  få	  
gemenskapsträdgårdar	  permanenta	  	  
(McDermont,	  2009).	  

Figur	  3,	  Ciclovía	  i	  Bogotá	  
(Lydon	  et	  al.,	  2014).	  



	  
	  
	  
	  

14	  

Vad	  är	  tactical	  urbanism?	  
	  
Tactical	  urbanism	  kan	  betyda	  flera	  olika	  saker	  har	  jag	  märkt	  under	  min	  litteraturstudie	  av	  
begreppet,	  för	  Alter	  (2013)	  och	  Baraona	  &	  Gonzalez	  (2011)	  är	  det	  exempelvis	  en	  
arbetsmetod,	  McFarlane	  (2011)	  skulle	  mer	  beskriva	  det	  som	  ett	  sätt	  att	  lära	  sig	  förstå	  och	  
utveckla	  staden.	  Medan	  min	  tolkning	  av	  Street	  Plans	  (Lydon	  et	  al.,	  2012)	  synsätt	  på	  tactical	  
urbanism	  är	  att	  det	  är	  ett	  förhållningssätt	  samt	  samlingsnamn	  för	  flera	  olika	  metoder.	  För	  
att	  förstå	  bakgrunden	  till	  Stockholm	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  samt	  kunna	  jämföra	  den	  
med	  tactical	  urbanism	  behövs	  en	  förklaring	  och	  definition	  tactical	  urbanism.	  Eftersom	  
Street	  Plans	  (Lydon	  et	  al.,	  2012)	  har	  skrivit	  en	  guidebok	  om	  tactical	  urbanism,	  startar	  jag	  
med	  deras	  förklaring	  av	  innebörden	  med	  metoden.	  	  
	  
Enligt	  inspirations-‐	  och	  handboken	  Tactical	  Urbanism	  vol.	  2	  från	  Street	  Plans	  Collaborative	  
(Lydon	  et	  al.,	  2012)	  (ett	  företag	  vilka	  försöker	  skapa	  offentliga	  rum	  med	  hög	  kvalitet)	  syftar	  
tactical	  urbanism	  till	  att	  omvandla	  städerna	  till	  bättre	  platser	  för	  människorna	  att	  vara	  
tillsammans	  i.	  För	  att	  öka	  livskvaliteten	  är	  det	  enligt	  Street	  Plans	  (Lydon	  et	  al.,	  2012)	  bäst	  
att	  vanligen	  börja	  i	  liten	  skala,	  dvs.	  på	  gatan,	  i	  kvarteret	  eller	  i	  ett	  hus	  (se	  figur	  4).	  Metoden	  
tactical	  urbanism	  har	  sin	  grund	  i	  att	  lokala	  aktörer	  har	  den	  bästa	  kunskapen	  och	  verktygen	  
för	  att	  utveckla	  sitt	  närområde,	  detta	  görs	  med	  småskaliga,	  temporära	  och	  oftast	  billiga	  
förbättringar.	  Tillvägagångssättet	  medför	  att	  förbättringarna	  med	  tiden	  kan	  testas	  och	  
utvecklas	  till	  att	  bäst	  tjäna	  sitt	  syfte,	  utan	  stora	  politiska	  och	  ekonomiska	  åtaganden.	  (Lydon	  
et	  al.,	  2012).	  

	  
Figur	  4,	  i	  vilken	  skala	  tactical	  urbanism	  försöker	  skapa	  förändring	  (Lydon	  et	  al.,	  2014).	  

De	  sätt	  myndigheterna	  traditionellt	  har	  gjort	  för	  att	  få	  information	  om	  invånarnas	  åsikter	  
har	  oftast	  bestått	  i	  samråd	  och	  medborgardialog.	  Men	  istället	  för	  att	  politiker	  och	  planerare	  
lyssnar	  på	  vad	  medborgarna	  har	  för	  synpunkter	  och	  idéer	  till	  att	  förbättra	  grannskapet,	  
presenterar	  beslutsfattarna	  ofta	  ett	  färdigt	  förslag	  vilka	  invånarna	  många	  gånger	  inte	  
förstår	  eller	  har	  stor	  möjlighet	  att	  påverka.	  Medborgarnas	  reaktion	  blir	  ofta	  antingen	  
tystnad	  eller	  uttrycks	  i	  stora	  protester	  (t.ex.	  NIMBY,	  Not	  In	  My	  Backyard).	  Att	  inkludera	  
allmänheten	  i	  planeringsprocessen	  för	  att	  lösa	  de	  utmaningar	  som	  finns	  i	  fysisk	  planering	  
och	  demokrati,	  har	  fortsatt	  att	  visa	  sig	  vara	  svårt.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  
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Om	  medborgarna	  istället	  är	  med	  i	  början	  av	  planeringsfasen	  och	  är	  med	  och	  bestämmer	  hur	  
ett	  projekt	  ska	  gestaltas,	  kan	  invånarnas	  kunskaper	  om	  området	  nyttjas	  på	  ett	  bättre	  sätt,	  
menar	  Street	  Plans	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  För	  en	  långsiktig	  utveckling	  i	  städer	  visar	  
fallstudier	  i	  Nordamerika	  fördelen	  med	  att	  ha	  en	  stegvis	  förändringsstrategi	  och	  att	  den	  ofta	  
börjar	  med	  småskaliga	  projekt.	  Små	  implementeringar	  kan	  göras	  billiga	  och	  flexibla,	  
resultatet	  observeras	  genast	  och	  kan	  mätas	  över	  tid.	  Detta	  medför	  att	  justeringar	  och	  
temporära	  lösningar	  enkelt	  kan	  göras	  innan	  mer	  permanenta	  investeringar	  påbörjas.	  Om	  
ett	  projekt	  inte	  helt	  skulle	  fungera	  har	  inte	  staden	  investerat	  alltför	  mycket	  pengar	  och	  
stora	  lärdomar	  kan	  föras	  vidare	  vid	  planering	  av	  nya	  projekt.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  På	  detta	  
sätt	  blir	  Tactical	  urbanism-‐projekt	  avsiktligt	  platser	  för	  experiment	  och	  kreativa	  lösningar	  
(se	  figur	  5)	  (Baraona	  &	  Gonzalez,	  2011;	  Lydon	  et	  al.,	  2012),	  arkitektur	  professorn	  Nabeel	  
Hamdi	  menar	  att	  tactical	  urbanism	  ”möjliggör	  skapandet	  av	  planer	  utan	  övervikt	  på	  
planering”	  (egen	  översättning	  Lydon	  et	  al.,	  2012	  
s.	  2).	  För	  Blaine	  Merker	  (landskapsarkitekt	  på	  
konst-‐	  och	  designföretaget	  Rebar	  samt	  
konsultföretaget	  Gehl	  studio	  vilka	  designar	  
offentliga	  miljöer)	  är	  tactical	  urbanism	  enkla	  och	  
temporära	  ändringar	  av	  urbana	  rum	  vilka	  skapar	  
strukturella	  skillnader	  i	  stadsmiljön	  (Merker	  i	  
Hou	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Att	  inkludera	  metoden	  tactical	  urbanism	  i	  den	  
offentliga	  planeringsprocessen	  ger	  många	  
fördelar	  hävdar	  Lydon	  et	  al.	  (2012),	  den	  kan	  bl.a.	  
bygga	  förtroende	  mellan	  olika	  intressegrupper	  
och	  beslutsfattare.	  När	  medborgarna	  får	  
möjlighet	  att	  delta	  i	  den	  fysiska	  planeringen	  av	  
staden	  finns	  en	  ökad	  chans	  att	  senare	  få	  
allmänhetens	  stöd	  vid	  större	  permanenta	  
förändringar.	  Involvering	  av	  medborgarna	  
möjliggör	  att	  de	  områden	  med	  störst	  akuta	  
förändringsbehov	  prioriteras	  och	  att	  få	  
invånarna	  att	  fysiskt	  testa	  projekten	  ger	  unika	  
insikter	  av	  vilka	  förväntningar	  framtida	  
användare	  kan	  tänkas	  ha	  och	  deras	  behov.	  
Tactical	  urbanism	  kan	  också	  användas	  för	  att	  helt	  enkelt	  öka	  allmänhetens	  medvetenhet	  om	  
sitt	  närområde,	  för	  att	  identifiera	  ett	  litet	  men	  angeläget	  problem,	  samt	  att	  invånarna	  lär	  av	  
varandra.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  Merker	  (egen	  översättning	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010	  s	  49)	  menar	  att	  
detta	  beror	  på	  att	  ”…	  taktiker	  bygger	  på	  en	  tro	  att	  djupt	  organiserade	  strukturer	  (sociala,	  
kulturella,	  ekonomiska	  och	  andra)	  har	  en	  tvåvägs	  relation	  med	  den	  fysiska	  miljön:	  den	  både	  
producerar	  miljön	  och	  är	  reproducerad	  av	  den.”.	  Enligt	  förespråkarna	  påverkar	  alltså	  ett	  
tactical	  urbanism-‐projekt	  miljön	  där	  aktiviteten	  utförs	  samt	  att	  den	  själv	  påverkas,	  miljön	  
och	  tiden	  förändrar	  samt	  utvecklar	  projektet.	  	  

Figur	  5,	  en	  gata	  blir	  till	  ett	  temporärt	  torg	  (Lydon	  
et	  al.,	  2014).	  
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Figur	  6,	  ett	  nytt	  övergångställe	  förändrar	  den	  befintliga	  miljön	  (Lydon	  et	  al.,	  2013).	  

Inom	  ramen	  för	  tactical	  urbanism	  finns	  en	  rad	  olika	  varianter	  av	  taktiker	  vilka	  kan	  
användas	  för	  att	  med	  tillfälliga	  projekt	  skapa	  långsiktiga	  förändringar.	  Projekten	  kan	  
antingen	  vara	  icke	  sanktionerade	  eller	  sanktionerade	  av	  stadens	  myndigheter.	  Beroende	  på	  
val	  av	  taktik	  och	  aktörer	  är	  vissa	  projekt	  olagliga	  och	  med	  låg	  budget,	  medan	  andra	  är	  
planerade	  av	  staden	  och	  involverar	  fler	  aktörer	  (se	  figur	  7	  för	  exempel).	  Tactical	  urbanism	  
är	  som	  mest	  effektiv	  på	  platser	  där	  behovet	  är	  akut	  och	  där	  lösningarna	  används	  
tillsammans	  med	  långsiktiga	  planeringsinsatser	  och	  tålmodiga	  investeringar.	  (Lydon	  et	  al.,	  
2012).	  Bilden	  av	  tactical	  urbanism	  är	  att	  den	  försöker	  införliva	  en	  agenda	  med	  en	  blandning	  
av	  olika	  ”vardags-‐”	  och	  ”osanktionerade-‐”	  aktiviteter	  och	  insatser	  vars	  syfte	  är	  att	  staden	  
ska	  förändras	  till	  något	  bättre	  (Mould,	  2014).	  	  

	  
	  

Figur	  7,	  diagram	  över	  olika	  aktioner	  vilka	  ingår	  i	  begreppet	  tactical	  urbanism	  (Lydon	  et	  al.	  2012).	  
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En	  del	  arkitekter	  och	  journalister	  beskriver	  tactical	  
urbanism	  kort	  och	  gott	  som	  en	  metod	  för	  att	  ta	  tillbaka	  
gatan	  från	  bilism	  till	  fotgängare,	  ”taking	  back	  the	  streets”	  
(Alter,	  2013;	  Baraona	  &	  Gonzalez,	  2011).	  Enligt	  Mike	  
Lydon,	  redaktör	  och	  medförfattare	  till	  Tactical	  Urbanism,	  
vol.	  2,	  kom	  inspiration	  till	  bokens	  titel	  ifrån	  
landskapsarkitekten	  Brian	  Davis	  blogg	  faslanyc,	  där	  Davis	  
i	  juni	  2010	  diskuterade	  i	  sin	  blogg	  om	  ombyggnationerna	  
för	  att	  göra	  Times	  Square	  mer	  fotgängarvänligt.	  Åtgärden	  
för	  denna	  omvandling	  av	  det	  offentliga	  rummet,	  från	  bil-‐	  
användning	  till	  ett	  torg	  för	  fotgängare,	  beskriver	  Davis	  
som	  ”tactical	  interventions”	  och	  ”hacks”.	  (Davis,	  2010;	  
Lydon	  et	  al.,	  2012).	  För	  Lydon	  (2012)	  beskrev	  dessa	  
begrepp	  perfekt	  urbana	  lågkostnadsprojekt	  vilka	  
antingen	  helt,	  delvis	  eller	  inte	  alls	  är	  legitimerade	  
insatser.	  	  
	  
Även	  om	  begreppet	  tactical	  urbanism	  är	  relativt	  nytt	  som	  
metod	  inom	  stadsplanering	  är	  dess	  ursprung	  och	  
utvecklingen	  av	  städer	  inte	  det.	  Våra	  städer	  har	  alltid	  haft	  
och	  i	  många	  fall	  krävt	  successiva	  och	  medborgarinitierade	  
förändringar	  för	  att	  öka	  det	  sociala	  kapitalet,	  kommersiell	  verksamhet	  och	  städers	  
livskvalitet.	  (Bishop	  och	  Williams,	  2012;	  Greco,	  2013;	  Lydon	  et	  al.,	  2012).	  De	  senaste	  åren	  
har	  en	  rad	  olika	  metoder	  och	  rörelser	  försökt	  att	  påverka	  och	  förändra	  våra	  städer.	  Jag	  har	  
valt	  att	  kort	  nämna	  några	  av	  dessa	  begrepp	  därför	  att	  de	  har	  många	  likheter	  med	  tactical	  
urbanism	  och	  i	  vissa	  fall	  ingår	  en	  del	  av	  deras	  aktioner	  som	  verktyg	  inom	  tactical	  urbanism.	  
Enligt	  Shapiro	  (2013)	  beskriver	  DIY-‐,	  guerrilla-‐	  och	  pop-‐up	  urbanism,	  alla	  snarlika	  fenomen	  
och	  det	  tactical	  urbanism	  har	  gjort	  är	  att	  ha	  sammanfört	  många	  av	  dessa	  idéer	  och	  metoder	  
till	  ett	  gemensamt	  samlingsnamn.	  Av	  de	  begrepp	  vilka	  mest	  är	  ”i	  ropet”	  och	  tas	  upp	  i	  
studien	  är:	  the	  temporary	  city,	  pop-‐up	  urbanism,	  city	  repair,	  DIY-‐urbanism	  och	  guerilla	  
urbanism.	  	  
	  

Liknande	  begrepp	  vilka	  syftar	  till	  att	  förändra	  staden	  utifrån	  medborgarens	  perspektiv	  
	  
The	  Temporary	  City	  –	  den	  tillfälliga	  staden	  
	  
Vi	  människor	  drömmer	  ofta	  om	  det	  som	  är	  evigt,	  det	  kan	  handla	  om	  evigt	  liv	  eller	  att	  
universum	  alltid	  kommer	  att	  finnas.	  Bishop	  och	  Williams	  (2012)	  menar	  att	  ”jakten	  på	  det	  
beständiga”	  (the	  quest	  for	  permanence)	  ofta	  guidar	  oss	  när	  vi	  gör	  våra	  val	  i	  livet:	  vi	  söker	  
ofta	  permanenta	  lösningar,	  bestående	  resultat,	  livslång	  kärlek	  och	  säkra	  långsiktiga	  
placeringar.	  Det	  som	  är	  beständigt	  eller	  permanent	  inger	  oss	  en	  känsla	  av	  säkerhet	  och	  
trygghet,	  det	  ger	  oss	  ett	  skydd	  mot	  förändringar,	  risker	  och	  det	  okända	  (Bishop	  och	  
Williams,	  2012).	  Trots	  att	  ingenting	  varar	  för	  evigt,	  inte	  ens	  människosläktet,	  och	  att	  allt	  
runt	  omkring	  oss	  tydligt	  visar	  att	  allt	  är	  föränderligt,	  ser	  samhället	  kortsiktighet	  och	  

Figur	  8,	  Times	  Square,	  New	  York	  
(Lydon	  et	  al.,	  2012)	  
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tillfälliga	  lösningar	  något	  vilket	  är	  vanligt	  men	  sämre	  eller	  sekundärt,	  jämfört	  med	  varaktiga	  
och	  hållbara	  visioner.	  För	  många	  människor	  i	  den	  asiatiska	  kulturen	  är	  synssättet	  på	  det	  
temporära	  och	  tillfälliga	  en	  annan,	  obestämdheten	  i	  både	  livets	  natur	  och	  i	  förändring	  är	  
djupt	  rotad	  i	  kultur	  samt	  religion.	  Dessutom	  har	  fattigdom	  och	  ojämlikhet	  samt	  en	  snabb	  
ekonomisk	  tillväxt	  och	  utveckling	  lett	  till	  improvisation	  och	  tillfälliga	  lösningar	  i	  den	  urbana	  
miljön.	  (Bishop	  och	  Williams,	  2012).	  	  
	  
Tillfällig	  användning	  av	  mark	  och	  byggnader	  har	  fyllt,	  och	  kan	  fylla,	  viktiga	  hål	  och	  tomma	  
platser	  i	  staden,	  de	  kan	  nämligen:	  svara	  på	  kreativa	  förslag	  från	  allmänhet	  och	  privata	  
aktörer,	  utveckla	  små	  företag,	  experimentera	  med	  olika	  aktiviteter	  innan	  långsiktig	  
planering,	  ge	  tid	  för	  investering	  och	  planering	  till	  slutgiltig	  plan,	  undvika	  tomma	  luckor	  i	  
kommersiella	  områden,	  möjliggöra	  för	  ovanliga	  turistattraktioner	  (McAdams,	  2008).	  Även	  i	  
en	  västerländsk	  modern	  kontext	  finns	  en	  tradition	  av	  temporära	  aktiviteter	  vilka	  senare	  har	  
blivit	  permanenta,	  alltifrån	  det	  småskaliga	  där	  tomma	  ytor	  i	  staden	  använts	  till	  tillfälliga	  
marknader,	  parkeringsplatser	  och	  olika	  varianter	  av	  stadsodlingar	  till	  större	  projekt	  såsom	  
tillfälliga	  bostadshus	  och	  konstprojekt,	  t.ex.	  Eiffeltornet.	  Men	  många	  tillfälliga	  aktiviteter	  
och	  användningar	  har	  varit	  precis	  det,	  
tillfälliga	  (Bishop	  och	  Williams,	  2012).	  Men	  
det	  finns	  även	  temporära	  inslag	  i	  staden	  
vilka	  är	  mer	  svårdefinierade	  ifall	  de	  är	  
temporära	  eller	  permanenta,	  flyktingläger	  
och	  illegala	  bosättningar	  är	  två	  exempel,	  en	  
del	  flyktingläger	  kan	  till	  och	  med	  ses	  som	  
egna	  städer	  vilket	  skapar	  ett	  diffust	  
gränsland	  mellan	  vad	  som	  är	  tillfälligt	  och	  
temporärt	  (Staden,	  2014b).	  The	  temporary	  
city	  handlar	  mycket	  om	  en	  självorganiserad	  
urban	  miljö	  vilken	  skiljer	  sig	  ifrån	  det	  
traditionella	  och	  rationella	  sättet	  städerna	  
planerats	  på	  (McAdams,	  2008).	  Ett	  
extremexempel	  är	  Black	  Rock	  City	  i	  
Nevadaöknen	  (se	  figur	  9)	  där	  ca	  70	  000	  
deltagare	  varje	  år	  under	  festivalen	  Burning	  Man	  tillsammans	  skapar	  en	  tillfällig	  stad,	  
grundat	  på	  värdet	  av	  samhörighet	  och	  gemenskap,	  konst,	  självförverkligande	  och	  självtillit	  
(Burning	  Man,	  2014;	  Ödling,	  2014).	  	  
	  
Traditionell	  strategisk	  planering	  är,	  enligt	  Bishop	  och	  Williams	  (2012),	  idag	  olämplig	  på	  
grund	  av	  de	  moderna	  urbana	  förändringar	  som	  vi	  ser	  i	  staden:	  dels	  är	  det	  framtida	  
osäkerhet	  i	  ekonomi	  och	  miljö,	  tomma	  ytor	  i	  staden,	  mer	  flexibla	  arbeten,	  intensivare	  
användning	  av	  platser,	  en	  motkultur	  till	  marknadsekonomin,	  nya	  teknologiska	  innovationer	  
och	  ”kreativa	  miljöer”	  vilka	  har	  kommit	  till	  av	  sig	  självt	  eller	  skapade	  av	  städer	  för	  att	  
konkurrera	  på	  en	  global	  marknad	  (Bishop	  och	  Williams,	  2012).	  Detta	  gör	  idén	  av	  ”den	  
tillfälliga	  staden”	  intressant,	  som	  ett	  alternativ	  eller	  substitut	  till	  den	  stadsplanering	  vi	  har	  
idag.	  	  	  
	  

Figur	  9,	  Black	  Rock	  City,	  USA,	  en	  tillfällig	  stad	  (Harmon,	  
2010).	  
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Pop-‐up	  urbanism	  	  
	  
Tanken	  med	  pop-‐up	  urbanism	  är	  att	  oanvända	  platser	  och	  
byggnader	  i	  staden	  ska	  användas	  för	  att	  ge	  staden	  nya	  
aktiviteter,	  återuppliva	  nedsatta	  områden	  och	  skapa	  
möjlighet	  för	  ekonomisk	  tillväxt.	  De	  verksamheter	  vilka	  
ska	  ”poppa	  upp”,	  och	  ofta	  vara	  tillfälliga,	  i	  staden	  är	  bland	  
annat	  små	  uppstartsföretag,	  caféer,	  marknader,	  ”pop-‐up”	  
butiker,	  konstateljéer,	  bostäder	  samt	  musik-‐	  och	  
kulturverksamheter.	  (McAdams,	  2013).	  Projekt	  och	  
aktiviteter	  kan	  tillfälligt	  dyka	  upp	  både	  inom-‐	  eller	  
utomhus,	  pop-‐up	  urbanism	  är	  inte	  beroende	  av	  en	  viss	  typ	  
av	  miljö	  och	  är	  därför	  väldigt	  flexibel	  att	  använda	  
(Beekmans	  &	  de	  Boer,	  2014).	  	  ”Dessa	  improviserade	  rum	  
skapar	  en	  annorlunda	  atmosfär	  i	  staden.”	  (egen	  
översättning	  McAdams,	  2013).	  Min	  bild	  är	  att	  projekt	  
enligt	  pop-‐up	  urbanism	  är	  lagliga,	  är	  konstnärligt	  
utsmyckade	  och	  ofta	  knutna	  till	  ett	  kommersiellt	  syfte.	   
	  
DIY-‐urbanism	  (Do-‐It-‐Yourself)	  
	  
”who:	  you	  
what:	  change	  
where:	  the	  city	  
when:	  now	  
how:	  do	  it	  yourself”	  
Ruth	  Keffers	  introduktion	  till	  ”DIY	  Urbanism”	  (i	  Zeiger,	  2011a).	  	  
	  
DIY-‐urbanism	  syftar	  liksom	  de	  andra	  begreppen	  till	  att	  förbättra	  det	  levande	  urbana	  
rummet	  bl.a.	  genom	  konst-‐,	  lekfulla	  och	  lokala	  aktioner.	  Men	  den	  är	  mer	  politiskt	  inriktad	  
och	  ingreppen	  opererar	  ofta	  inom	  eller	  mellan	  det	  legala	  och	  illegala	  av	  hur	  stadens	  rum	  får	  
utformas.	  DIY-‐urbanism	  handlar	  mycket	  om	  att	  stärka	  fler	  människor	  till	  att	  själva	  förändra	  
sin	  stad.	  (Mould,	  2014).	  Att	  du	  som	  medborgare	  ska	  göra	  det	  själv,	  Do-‐It-‐Yourself	  (Keffer,	  
2010).	  DIY-‐urbanism	  vill	  synliggöra	  att	  staden	  inte	  behöver	  styras	  av	  den	  politiska	  
ekonomin	  och	  konsumtionssamhället,	  utan	  
att	  lokala	  gräsrotsrörelser	  och	  det	  lokala	  
politiska	  styret	  tillsammans	  kan	  arbeta	  för	  
att	  på	  lokal	  nivå	  lösa	  sociala	  och	  
ekonomiska	  problem	  (Keffer,	  2010;	  Mould,	  
2014;	  Zeiger,	  2011).	  De	  mest	  populära	  
åtgärderna	  som	  ”gör-‐det-‐själv-‐urbanister”	  
initierar	  är	  urban	  stadsodling,	  food	  trucks	  
(Zeiger,	  2011)	  och	  stickgrafitti	  
(yarnbombing)	  (Mould,	  2014).	  Och	  
eftersom	  det	  ligger	  en	  amatöridealism	  i	  

Figur	  10,	  kapitelbild	  1	  i	  boken	  Pop-‐Up	  
City	  (Beekmans	  &	  de	  Boer,	  2014).	  

Figur	  11,	  stickgrafitti	  (Tony	  &	  Wayne,	  2013).	  
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DIYs	  natur	  är	  många	  av	  dessa	  projekt	  initierade	  och	  utförda	  av	  en	  icke	  profession	  
(Deslandes,	  2013).	  Enligt	  Iveson	  (i	  Mould,	  2014)	  liknar	  idéerna	  i	  DIY,	  idealen	  i	  insurgent-‐,	  
guerrilla-‐,	  everyday-‐,	  participatory-‐	  och	  grassroots-‐urbanism	  och	  de	  är	  egentligen	  bara	  olika	  
begrepp	  för	  samma	  sak.	  Grunden	  för	  DIY-‐urbanism	  startade	  på	  60-‐talet	  och	  70-‐talet	  som	  en	  
reaktion	  till	  den	  neoliberala	  ekonomin	  (Mould,	  2014)	  och	  i	  terminologin	  finns	  det	  en	  klar	  
koppling	  mellan	  DIY	  och	  rumslig	  rättvisa	  (Deslandes,	  2013).	  Idag	  finns	  det	  mycket	  
jämförbart	  med	  tanken	  inom	  tactical	  urbanism	  (Mould,	  2014),	  men	  Mike	  Lydon	  (i	  Pfeifer,	  
2013)	  gör	  en	  skillnad	  på	  de	  två.	  Lydon	  (i	  Pfeifer,	  2013)	  menar	  att	  DIY-‐urbanism	  (och	  
guerrilla	  urbanism)	  mer	  fokuserar	  på	  att	  uttrycka	  ett	  socialt	  och	  politiskt	  budskap,	  medan	  
taktiska	  projekt	  mer	  fokuserar	  på	  att	  testa	  tillfälliga	  lösningar	  för	  att	  senare	  kunna	  
åstadkomma	  långsiktiga	  förändringar.	  	  
	  
City	  Repair	  
	  
Genom	  aktiviteter	  och	  projekt	  vars	  syfte	  är	  att	  utbilda	  och	  inspirera	  samhällen	  och	  
privatpersoner	  där	  de	  bor,	  arbetar	  City	  Repair	  (2014)	  för	  att	  kreativt	  förändra	  platser.	  City	  
Repair	  är	  en	  ideell	  förening,	  vilken	  startade	  1996	  i	  Portland,	  Oregon	  USA,	  men	  finns	  nu	  i	  
hela	  landet,	  personalen	  består	  till	  största	  delen	  av	  volontärer	  och	  det	  är	  dem	  tillsammans	  
med	  medborgarna	  vilka	  utför	  projekten.	  ”Genom	  att	  ta	  tillbaka	  det	  offentliga	  rummet	  för	  att	  
skapa	  fler	  samhällsorienterade	  platser,	  sår	  vi	  frön	  för	  fler	  möten	  och	  bättre	  kommunikation	  
i	  grannskapet,	  stärker	  våra	  samhällen	  och	  vårdar	  vår	  lokala	  kultur”	  (egen	  översättning	  City	  
Repair,	  2014).	  Enligt	  City	  Repair	  (2014)	  utförs	  projekten	  med	  fokus	  på	  konst,	  miljö	  och	  
hållbarhet.	  De	  flesta	  av	  dem	  är	  gjorda	  utifrån	  idén	  om	  Placemaking2	  (plats	  och	  
identitetsskapande),	  vilken	  går	  ut	  på	  att	  platser	  är	  hjärtat	  i	  varje	  samhälle	  och	  att	  varje	  
bostadsområde	  ska	  omgärda	  en	  offentlig	  och	  levande	  plats	  (City	  Repair,	  2014;	  PPS,	  2014).	  	  
	  

Figur	  12,	  
Placemaking	  av	  
en	  korsning	  
(City	  Repair	  
Project,	  2009).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Project	  for	  Public	  Spaces	  (PPS,	  2014)	  har	  arbetat	  med	  placemaking	  i	  över	  43	  länder	  och	  bland	  annat	  skrivit	  
11	  principer	  för	  hur	  närmiljöer	  kan	  utvecklas.	  	  
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Dessa	  begrepp	  beskriver	  alla	  en	  form	  av	  rörelse	  ur	  vilken	  tactical	  urbanism	  hämtat	  
inspiration	  ifrån,	  men	  själva	  teorin	  till	  metoden	  kommer	  utifrån	  skillnaden	  mellan	  vad	  en	  
taktik	  och	  en	  strategi	  är,	  och	  hur	  dessa	  kan	  användas	  för	  att	  förändra	  stadsrummet.	  Nästa	  
avsnitt	  handlar	  om	  varför	  ordet	  tactical	  ingår	  i	  begreppet	  tactical	  urbanism.	  	  
	  

Taktik	  eller	  strategi,	  tactical	  urbanism	  handlar	  om	  att	  lära	  och	  förändra	  
	  
Grunden	  till	  termen	  tactical	  urbanism	  kommer	  från	  Michel	  de	  Certeaus	  distinktion	  mellan	  
strategi	  och	  taktik,	  i	  sin	  bok	  ”The	  practice	  of	  everyday	  life”	  (utkom	  1984	  på	  engelska)	  
använder	  han	  inte	  tactical	  urbanism	  som	  ett	  begrepp	  men	  utforskar	  hur	  strategiska	  och	  
taktiska	  åtgärder	  och	  metoder	  påverkar	  den	  urbana	  miljön.	  de	  Certeau	  menar	  att	  utövandet	  
av	  makt	  i	  det	  fysiska	  rummet	  består	  av	  strategi	  och	  taktik	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  En	  
strategi	  är	  en	  medveten	  kalkyl	  gjord	  av	  en	  legitimitet	  (exempelvis	  ett	  företag,	  en	  stad	  eller	  
en	  institution).	  Strategikalkylen	  behandlar	  maktrelationer	  eller	  möjligheter	  vid	  ett	  specifikt	  
tillfälle	  eller	  en	  plats,	  där	  makten	  ofta	  är	  distanserad	  från	  själva	  platsen.	  (de	  Certeau,	  1988;	  
Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  Strategier	  i	  den	  fysiska	  planeringen	  kan	  vara	  målade	  
markeringar	  på	  gatan,	  osynliga	  fastighetsgränser	  eller	  zonplanering	  för	  exempelvis	  handel	  
och	  bostäder	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  Enligt	  Merker	  (i	  Hou	  et	  al.,	  2010)	  förändrar	  
strategin,	  och	  dess	  upphovsman,	  människors	  allmänna	  uppfattning	  och	  formar	  synen	  av	  det	  
urbana	  landskapet.	  Merker	  nämner	  att	  en	  strategi	  förändrar	  uppfattningen	  av	  det	  ”neutrala	  
landskapet”,	  att	  den	  nya	  miljön	  blir	  vedertagen	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  För	  att	  strategin	  
ska	  fungera	  förutsätter	  den	  en	  avgränsad	  plats,	  vilken	  är	  självständig	  i	  relation	  till	  
omständigheter	  och	  andra	  faktorer	  (de	  Certeau,	  1988).	  	  	  
	  
En	  taktik	  däremot	  hanterar	  oförutsedda	  händelser	  och	  förvandlar	  dem	  till	  möjligheter,	  dess	  
funktion	  är	  att	  ”ta	  vara	  på	  tillfället”,	  de	  Certeau	  (1988)	  betonar	  särskilt	  vikten	  av	  
användningen	  av	  tid,	  att	  en	  taktisk	  åtgärd	  inte	  varar	  för	  evigt	  utan	  är	  tillfällig.	  En	  taktik	  är	  
en	  genomtänkt	  eller	  ogenomtänkt	  handling	  bestämd	  utifrån	  frånvaron	  utav	  en	  riktig	  plats,	  
den	  utgår	  ifrån	  förutsättningarna	  och	  manipulerar	  med	  rummets	  gränser	  (de	  Certeau,	  
1988).	  Taktiska	  metoder	  kan	  användas	  där	  den	  är	  som	  minst	  väntad	  (de	  Certeau,	  1988).	  Till	  
skillnad	  från	  strategi	  verkar	  taktik	  oberoende	  utifrån	  externa	  myndigheter	  eller	  
institutioner	  och	  är	  en	  metod	  för	  de	  svaga,	  de	  icke	  styrande	  i	  samhället	  vilka	  i	  ett	  rådande	  
system	  har	  svårt	  att	  påverka	  och	  göra	  sin	  röst	  hörd	  (de	  Certeau,	  1988).	  de	  Certeau	  (1988	  s.	  
xix)	  menar	  att	  “The	  place	  of	  the	  tactic	  is	  the	  place	  of	  the	  other”	  vilket	  jag	  tolkar	  att	  ingen,	  på	  
en	  plats,	  har	  äganderätten	  över	  den	  taktiska	  metoden.	  Taktiska	  metoder	  är	  
gränsöverskridande	  och	  infiltrerar	  andra	  system	  där	  de	  varsamt	  använder	  de	  sprickor	  vilka	  
finns	  på	  platsen,	  i	  dessa	  sprickor	  skapas	  nya	  inslag	  i	  miljön	  och	  nya	  möjligheter	  (de	  Certeau,	  
1988).	  När	  det	  sker,	  stör	  taktiken	  den	  allmänna	  rådande	  uppfattningen	  och	  för	  tillfälligt	  in	  
nya	  ideal	  och	  värderingar	  i	  rummet	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  	  
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Taktiskt	  lärande	  
	  
McFarlane	  (2011)	  förklarar	  att	  genom	  att	  lära	  av	  hur	  staden	  fungerar	  kan	  själva	  lärandet	  
fungera	  som	  en	  taktik	  för	  att	  förändra	  den	  urbana	  miljön.	  Genom	  denna	  process,	  vilken	  
McFarlane	  (2011)	  kallar	  för	  tactical	  learning	  (taktiskt	  lärande),	  kan	  nya	  möjligheter	  för	  
urbant	  liv	  skapas.	  Taktiskt	  lärande,	  har	  enligt	  de	  Certeau	  (1988),	  sina	  rötter	  i	  det	  
vardagliga,	  lärandet	  sker	  utifrån	  var	  människor	  vistas	  och	  uppehåller	  sig.	  Taktiska	  metoder	  
ger	  sitt	  uttryck	  i	  olika	  former	  men	  alla	  har	  sitt	  ursprung	  ur	  vardagen;	  genom	  samtal,	  
promenera,	  läsa	  och	  handla	  (McFarlane,	  2011).	  Ur	  det	  perspektivet	  är	  det	  intressant	  att	  
studera	  hur	  människor,	  i	  sitt	  vardagliga	  liv,	  får	  insikt	  av	  hur	  närmiljön	  och	  staden	  fungerar	  
samt,	  beroende	  på	  syfte	  och	  kontext,	  använder	  sig	  av	  denna	  praktiska	  kunskap	  (de	  Certeau,	  
1988).	  
	  
Det	  finns	  en	  risk	  att	  Michel	  de	  Certeaus	  synsätt	  på	  begreppen	  strategi	  och	  taktik	  skapar	  en	  
för	  stor	  skillnad	  mellan	  formella	  och	  informella	  metoder,	  det	  officiella	  och	  det	  vardagliga.	  
Ett	  exempel	  är	  att	  de	  Certeau	  teoretiskt,	  knappt	  nämner	  ytor	  och	  platser	  vilka	  är	  
mittemellan,	  platser	  som	  varken	  har	  tillmötesgåtts	  av	  stadsborna	  eller	  deras	  krav	  på	  
förändring	  (McFarlane,	  2011).	  Min	  tolkning	  är	  att	  McFarlane	  menar	  att	  det	  blir	  för	  ”svart	  
eller	  vitt”,	  platser	  vilka	  är	  mittemellan	  tillgodoser	  kanske	  inte	  medborgarens	  behov	  tillfullo	  
men	  är	  inte	  tydliga	  nog	  ifall	  platsen	  behöver	  förändras	  och	  i	  så	  fall	  formellt	  eller	  informellt.	  
McFarlane	  (2011)	  menar	  också	  att	  det	  är	  lätt	  att	  skapa	  en	  romantisering	  av	  taktiska	  
metoder	  eftersom	  de	  framstår	  att	  vara	  urbana	  verktyg	  för	  människor	  vilka	  är	  
marginaliserade.	  Enligt	  Borden	  et	  al	  (2001	  i	  McFarlane,	  2011)	  handlar	  taktiska	  metoder	  
mindre	  om	  daglig	  livsföring	  utan	  mer	  om	  sällsynta	  ingrepp	  och	  ”…	  ansträngningar,	  vilka	  
syftar	  till	  att	  lösa	  urbana	  problem	  med	  bostadsprogram,	  planerings	  policys	  och	  politiska	  
agendor;	  och	  de	  kan	  även	  vara	  försök	  att	  rekonceptualisera	  relationen	  mellan	  staden	  och	  
jaget.	  …	  Taktiska	  metoder	  syftar	  till	  att	  göra	  skillnad.”	  (egen	  översättning	  Borden	  et	  al,	  
2001:13	  i	  McFarlane,	  2011).	  Men	  på	  vilket	  sätt	  kan	  vi	  förstå	  taktiska	  metoder	  som	  en	  
politisk	  urban	  rörelse	  vilken	  påverkar	  hur	  människor	  uppehåller	  sig	  och	  vistas	  i	  staden	  
undrar	  McFarlane	  (2011)?	  	  
	  
I	  ett	  försök	  att	  vidga	  de	  Certeaus	  synsätt	  på	  taktiska	  metoder	  menar	  McFarlane	  (2011)	  att	  
genom	  att	  lära	  sig	  hur	  staden	  fungerar	  och	  utrycka	  kunskapen	  som	  en	  taktisk	  metod	  kan	  
den	  radikalt	  förändra	  det	  dagliga	  livet	  i	  staden,	  lärandet	  är	  en	  del	  av	  förändringen.	  Att	  lära	  
sig	  om	  den	  urbana	  miljön	  (McFarlane	  kallar	  det	  för	  urban	  learning)	  genom	  improvisation	  
och	  stegvist	  lärande,	  medför	  möten	  och	  utbyte	  mellan	  flera	  olika	  grupper	  och	  kontakter.	  
Alla	  dessa	  möten	  och	  utbyten	  som	  sker	  i	  ett	  urbant	  leverne	  handlar	  om	  att	  lära	  sig	  delta	  och	  
förhandla	  med	  stadens	  puls	  och	  rytm.	  ”Människor	  lär	  sig	  att	  förhandla	  med	  den	  naturliga	  
polyrytmik	  som	  finns	  i	  urbana	  miljöer	  genom	  användning,	  erfarenhet	  och	  minne,	  t.ex.	  
genom	  olika	  former	  och	  sätt	  att	  gå	  och	  förflytta	  sig	  på	  i	  staden.	  ”(egen	  översättning	  
McFarlane,	  2011	  s.	  60).	  Genom	  ”urbant	  lärande”	  (urban	  learning)	  lär	  sig	  stadens	  invånare	  
att	  inte	  bara	  att	  förstå	  stadens	  rytm	  utan	  även	  hur	  den	  skapades	  och	  vad	  den	  skapar,	  att	  se	  
varför	  vissa	  miljöer,	  och	  vilka,	  ofta	  beror	  på	  en	  ojämlik	  fördelning	  av	  resurser	  och	  
maktrelationer.	  (McFarlane,	  2011).	  Dessa	  idéer	  finns	  även	  hos	  David	  Harvey	  (2011),	  Jane	  
Jacobs	  (2004)	  och	  Michel	  de	  Certeau	  (1988).	  	  
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Men	  taktiskt	  lärande	  behöver	  inte	  bara	  komma	  genom	  det	  dagliga	  livet	  i	  staden,	  så	  länge	  
det	  skapar	  nya	  möjligheter	  för	  urbant	  leverne	  kan	  också	  taktiskt	  lärande	  ske	  genom	  
överföring	  av	  kunskap	  från	  en	  part	  till	  en	  annan,	  eller	  genom	  samverkan	  mellan	  olika	  
grupper	  (McFarlane,	  2011).	  Alla	  former	  av	  taktiskt	  lärande	  skapar	  i	  rummet	  en	  samling	  av	  
separata	  handlingar	  och	  genom	  dessa	  taktiska	  handlingar	  skapas	  utrymme	  för	  
marginaliserade	  grupper	  att	  själva	  skapa	  en	  plats	  i	  en	  rumslig	  struktur	  som	  inte	  tar	  hänsyn	  
till	  deras	  existens	  (McFarlane,	  2011).	  Taktiskt	  lärande	  lär	  dessutom	  deltagarna	  att	  engagera	  
och	  organisera	  sig	  politiskt	  (Lydon	  et	  al.,	  2012;	  McFarlane,	  2011).	  Men	  för	  att	  förstå	  staden	  
och	  det	  urbana	  livet	  behövs	  lärande	  (McFarlane,	  2011)	  och	  det	  finns	  olika	  sätt	  att	  lära	  sig	  
hur	  den	  urbana	  miljön	  fungerar,	  de	  viktigaste	  enligt	  de	  tactical-‐teorier	  jag	  har	  studerat	  är:	  
att	  gå	  och	  vara	  i	  staden	  samt	  att	  testa	  sig	  fram	  i	  staden.	  Med	  det	  menas	  att	  lärandet	  är	  
görandet,	  att	  lära	  sig	  hur	  staden	  bäst	  fungerar	  görs	  genom	  att	  vara	  i	  och	  använda	  den,	  att	  
bara	  studera	  den	  räcker	  inte.	  (McFarlane,	  2011).	  Sociologiprofessorn	  Richard	  Sennett	  
(2013)	  menar	  att	  genom	  görandet	  skapas	  dessutom	  möjligheten	  till	  förändringen.	  
	  

Lärandet	  i	  görandet	  –	  att	  i	  det	  vardagliga	  livet	  testa	  sig	  fram	  i	  den	  urbana	  miljön	  	  
	  
”Att	  utforska	  den	  okända	  staden	  är	  en	  politisk	  handling:	  ett	  sätt	  att	  ge	  stadens	  invånare	  nya	  
resurser	  för	  att	  omskapa	  staden.”	  (egen	  översättning	  Steve	  Pile	  i	  McFarlane,	  2011	  s.	  52)	  
	  
Att	  gå	  och	  promenera	  i	  staden	  är	  centralt	  för	  hur	  vi	  kan	  lära	  oss	  om	  det	  urbana	  rummet,	  vi	  
får	  nämligen	  kunskap	  om	  staden	  genom	  våra	  sinnen;	  syn,	  hörsel,	  känsel	  och	  hjärta	  (Jacobs,	  
2004;	  McFarlane,	  2011).	  Att	  gå	  är	  en	  omedveten	  aktivitet	  vilken	  skapar	  en	  relation	  till	  
urbana	  platser	  (McFarlane,	  2011)	  att	  gå	  är	  således	  att	  göra	  platser	  (Johansson,	  2013).	  
Promenaden	  hjälper	  oss	  att	  förstå	  varje	  områdes	  ”DNA”	  samt	  varje	  gatas	  känsla	  och	  
atmosfär	  (Burden,	  2013),	  den	  gör	  oss	  uppmärksamma	  på	  rörelse	  och	  att	  upptäcka	  hur	  
platser	  förändras	  just	  för	  att	  vi	  själva	  befinner	  oss	  i	  rörelse	  (Johansson,	  2013).	  Enligt	  de	  
Certeaus	  teorier,	  symboliserar	  den	  gående	  som	  tar	  genvägar	  och	  utmanar	  den	  
planerade	  platsen,	  ett	  motstånd	  till	  den	  rådande	  strukturen	  i	  staden	  (Johansson,	  2013).	  
	  
Enligt	  Heidegger	  (McFarlane,	  2011)	  upptäcker	  vi	  inte	  ”användbarheten”	  av	  saker	  genom	  att	  
observera	  dem,	  först	  när	  vi	  använder	  dem	  får	  vi	  en	  relation	  till	  tingen	  och	  förstår	  dess	  nytta.	  	  
Att	  förstå	  det	  urbana	  rummet	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  se	  material	  och	  ting	  i	  den	  fysiska	  
miljön,	  utan	  även	  att	  se	  vilka	  möjligheter	  dessa	  har	  i	  en	  annan	  kontext.	  Miljö	  och	  material	  på	  
en	  plats	  spelar	  en	  stor	  roll	  ur	  vilka	  möjligheter	  urbant	  liv	  kan	  formas.	  (McFarlane,	  2011).	  
Även	  rörelsemönstret,	  rytmen	  på	  en	  plats	  bestämmer	  hur	  en	  plats	  upplevs	  och	  används.	  	  	  
Enligt	  Lefebvres	  rytmanalys	  finns	  det	  dominerande	  kulturella	  och	  sociala	  krafter	  vilka	  
reglerar	  rytmerna	  i	  staden.	  Dessa	  rytmer	  lär	  sig	  individen	  via	  de	  strukturer	  som	  finns	  i	  
staden,	  ”Att	  träda	  in	  i	  ett	  samhälle,	  en	  grupp	  eller	  en	  nationalitet	  innebär	  att	  lära	  sig	  och	  
acceptera	  vissa	  värderingar,	  vanor	  och	  regler.”	  (Johansson,	  2013	  s.	  199).	  Men	  stadens	  
invånare	  kan	  skapa	  nya	  rytmer,	  exempelvis	  lär	  sig	  skatebordåkare	  att	  använda	  vardagliga	  
miljöer	  i	  staden	  på	  olika	  sätt	  och	  genom	  användandet	  ser	  de	  nya	  möjligheter	  för	  dessa	  
platser	  och	  saker	  (Johansson,	  2013;	  McFarlane,	  2011).	  	  
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På	  liknande	  sätt	  är	  det	  för	  barn,	  de	  leker	  inte	  bara	  på	  lekplatsen,	  ”barn	  bär	  leken	  med	  sig”	  
(Nilsson,	  2003	  s.9)	  och	  leker	  därför	  även	  där	  de	  rör	  sig,	  exempelvis	  på	  väg	  till	  och	  från	  
skolan.	  Barn	  kan	  använda	  ”oattraktiva”	  platser	  för	  att	  leka	  på,	  naturområden	  och	  
”överblivna	  mellanrum”	  mellan	  bebyggelse	  är	  för	  barn	  rika	  lekplatser	  medan	  det	  för	  vuxna	  
kanske	  är	  platser	  med	  låg	  kvalitet.	  ”Övergivna	  platser”	  som	  barnen	  kan	  ockupera	  för	  sin	  lek	  
försvinner	  allt	  mer	  i	  staden.	  Trots	  att	  den	  spontana	  leken	  är	  oerhört	  viktig	  för	  barn	  finns	  det	  
nästan	  ingen	  plats	  för	  den	  i	  staden.	  Framförallt	  ”icke-‐platser”,	  offentliga	  rum	  utan	  identitet,	  
är	  viktiga	  utrymmen	  för	  den	  spontana	  leken.	  Barn	  och	  ungdomar	  kan	  på	  med	  sin	  
uppfinningsrikedom	  och	  fria	  tanke	  skapa	  nya	  temporära	  identiteter	  för	  dessa	  platser.	  
(Nilsson,	  2003).	  Detta	  tillvägagångssätt	  kan	  leda	  till	  improviserade	  sätt	  att	  använda	  gator	  
och	  platser	  på,	  och	  upprepas	  improvisationen	  får	  personen	  en	  erfarenhet	  om	  det	  urbana	  
rummet	  (McFarlane,	  2011).	  ”Improvisation	  är	  ett	  sätt	  på	  vilket	  stadens	  invånare	  lär	  sig	  att	  
förhandla	  med	  staden	  genom	  stegvis	  erfarenhet.”	  (egen	  översättning	  McFarlane,	  2011	  s.	  
43).	  Utan	  dagliga	  förändringar,	  skillnader,	  oförutsedda	  händelser	  och	  brytande	  av	  rutiner	  i	  
staden	  tvingas	  inte	  stadens	  invånare	  att	  lära	  sig	  att	  möta	  konflikter	  som	  en	  naturlig	  del	  i	  
deras	  vardagliga	  liv.	  Improvisation	  är	  därför	  ett	  sätt	  för	  oss	  att	  möta	  ”olikheter”	  och	  ”det	  
okända”,	  menar	  Sennett	  (i	  Malone,	  2002).	  	  
	  
Improvisation	  och	  temporära	  lösningar	  inom	  stadsplanering	  är	  självklart	  inte	  alltid	  en	  
lyckad	  process.	  I	  samband	  med	  vatten-‐,	  elektricitetförsörjning,	  sanitet	  eller	  bostadsbrist	  
utgör	  improvisationen	  ofta	  ett	  desperat	  försök	  att	  klara	  av	  svåra	  umbäranden	  och	  
fattigdom.	  Många	  av	  dessa	  temporära	  lösningar	  kan	  få	  katastrofala	  följder	  för	  de	  boende	  
eller	  miljön.	  (McFarlane,	  2011).	  Improvisation	  är	  ett	  fenomen	  där	  handling	  kommer	  före	  
medvetenhet	  (Sennett,	  2013).	  Men	  improvisation	  blir	  därmed	  ett	  verktyg	  för	  att	  senare	  
kunna	  lösa	  problem,	  eller	  tillgodose	  människors	  behov	  i	  staden.	  	  	  	  
	  

Vilka	  behov	  vill	  tactical	  urbanism	  tillgodose?	  
	  
Det	  är	  framförallt	  tre	  problem	  i	  staden	  vilken	  metoden	  tactical	  urbanism	  förhoppningsvis	  
ska	  lyckas	  lösa	  eller	  åtminstone	  förbättra.	  Det	  första	  är	  medborgardeltagandet	  i	  dagens	  
planprocess,	  där	  kritiken	  har	  varit	  att	  medborgarna	  inte	  är	  tillräckligt	  delaktiga	  i	  hur	  
planeringen	  av	  staden	  går	  till.	  Att	  staden	  inte	  utformas	  efter	  invånarnas	  behov	  är	  den	  andra.	  
Och	  den	  tredje	  kritiken	  har	  sina	  rötter	  längre	  tillbaka	  i	  historien	  och	  handlar	  om	  människan	  
i	  staden,	  för	  vem	  staden	  är	  till	  och	  byggd	  för.	  Enligt	  mig	  är	  alla	  tre	  behoven	  relaterade	  till	  
varandra	  och	  försök	  att	  lösa	  en	  av	  dem	  påverkar	  även	  de	  andra.	  	  
	  	  	  
Amanda	  Burden,	  New	  Yorks	  stadsplaneringschef,	  menar	  att	  det	  fundamentala	  med	  städer	  
inte	  är	  byggnader	  eller	  vägar,	  utan	  människor.	  En	  stads	  hjärta	  är	  dit	  folk	  går	  och	  möts,	  det	  
är	  de	  offentliga	  platserna	  mellan	  husen	  och	  vägarna.	  (Burden,	  2013).	  Utan	  människor	  är	  
staden	  död,	  en	  spökstad	  (McAdams,	  2013).	  McAdams	  och	  Burden	  har	  en	  poäng	  enligt	  mig,	  
men	  utan	  de	  fysiska	  inslag	  vilka	  vi	  förknippar	  med	  det	  urbana	  skulle	  staden	  bara	  bestå	  av	  
en	  samling	  människor.	  Staden	  är	  en	  kombination	  av	  fysiska	  ting	  och	  människor	  samt	  hur	  
interaktion	  mellan	  dessa	  två	  sker.	  
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Det	  liv	  vi	  idag	  lever	  i	  städerna	  med	  
användningen	  av	  ny	  teknologi,	  synen	  på	  
arbete	  och	  den	  urbana	  livsstilen	  har	  
medfört	  att	  flera	  av	  dagens	  aktiviteter	  
utspelar	  sig	  på	  gatorna	  (Bishop	  &	  
Williams,	  2012),	  staden	  är	  alltid	  i	  rörelse	  
(McAdams,	  2013).	  Även	  en	  bredare	  
användning	  av	  andra	  offentliga	  platser	  
har	  varit	  en	  trend	  de	  senaste	  åren,	  med	  
evenemang,	  demonstrationer,	  konst	  och	  
kommersiella	  aktiviteter.	  Zukin	  (1998)	  
menar	  att	  under	  de	  senaste	  30	  åren	  har	  
innebörden	  av	  ”urbana	  livsstilar”	  
förändrats	  från	  att	  ha	  varit	  ett	  ganska	  
stabilt	  privilegium	  av	  social	  status	  till	  att	  
bli	  en	  aggressiv	  strävan	  efter	  kulturellt	  
kapital.	  Dessutom	  påverkar	  globaliseringen	  dagens	  offentliga	  miljöer,	  människors	  
rörelsemönster	  är	  större	  idag,	  med	  fler	  som	  reser	  och	  immigrerar.	  Detta	  har	  medfört	  nya	  
konsumtionsmönster,	  idéer	  och	  olika	  kulturella	  attityder	  på	  privat	  och	  offentlig	  miljö.	  
(Bishop	  &	  Williams,	  2012).	  Resultatet	  av	  dessa	  strömningar	  är	  att	  det	  offentliga	  rummet	  har	  
en	  större	  mångfald	  och	  fler	  aktiviteter	  (Bishop	  &	  Williams,	  2012),	  vilket	  medför	  ett	  högre	  
tryck	  på	  offentliga	  platser	  (Zukin,	  1998).	  	  	  
	  
Både	  planerare	  och	  landägare	  börjar	  få	  förståelse	  för	  behovet	  av	  tillfälliga	  aktiviteter	  eller	  
växelvis	  tidsbunden	  bebyggelse	  i	  staden.	  Även	  planerna	  måste	  vara	  mer	  flexibla	  pga.	  risk	  
för	  ekonomiska	  kriser,	  miljöpåverkan	  samt	  snabba	  förändringar	  i	  människans	  behov	  i	  
staden.	  (Bishop	  &	  Williams,	  2012;	  Pfeifer,	  2013).	  Detta	  har	  i	  Nordamerika	  börjat	  växa	  fram	  
till	  en	  uppfattning	  av	  att	  stadsplanering	  ska	  tillåta	  att	  städer	  förändras	  evolutionärt	  och	  att	  
därför	  använda	  metoder	  vilka	  för	  tillfället	  är	  bäst	  på	  att	  göra	  det	  (Pfeifer,	  2013).	  
	  
McFarlane	  (egen	  översättning	  2011,	  s.	  184)	  sammanfattar	  i	  slutet	  av	  sin	  bok	  Learning	  the	  
city,	  ”…	  att	  staden,	  urban	  forskning	  och	  kritisk	  stadsplanering	  kan	  dra	  fördelar	  av	  ett	  
begreppsskapande	  av	  lärande.	  Konceptet	  ”urbant	  lärande”	  (urban	  learning	  assemblage)	  
visar	  hur	  en	  betydande	  del	  av	  kampen	  över	  urbant	  liv	  är	  en	  kamp	  över	  hur	  vi	  kan	  lära	  
känna	  och	  förstå	  urbanism,	  oavsett	  om	  det	  är	  genom	  vardagligt	  lärande,	  aktivism	  eller	  
policy	  lobbyism”.	  Därför	  menar	  jag,	  att	  förstå	  och	  använda	  sig	  av	  tactical	  urbanism	  skulle	  
kunna	  vara	  ett	  sätt	  för	  att	  få	  insikt	  i	  det	  McFarlane	  menar	  med	  ”urbant	  lärande”	  och	  en	  
central	  plats	  i	  stadsplanering	  är	  medborgarens	  roll	  i	  planeringen,	  vilket	  idag	  benämns	  som	  
medborgardeltagande.	  	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  13,	  en	  urban	  livsstil:	  att	  sitta	  bredvid	  andra	  
människor	  och	  titta	  på	  bilar,	  High	  Line	  i	  New	  York	  (egen	  
bild,	  2014).	  
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Tactical	  urbanism	  som	  ett	  alternativ	  till	  traditionellt	  medborgardeltagande	  
	  
Eftersom	  städer	  hela	  tiden	  befinner	  sig	  i	  förändring	  är	  det	  problematiskt	  för	  planerare	  och	  
politiker	  att	  planera	  och	  utforma	  staden.	  Att	  förutse	  vilka	  ekonomiska	  och	  sociala	  fördelar	  
investeringar	  i	  den	  byggda	  miljön	  har	  på	  lång	  sikt	  har	  sällan	  lyckats.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  
Den	  traditionella	  stadsplaneringsprocessen	  baserad	  på	  regleringar	  och	  bestämmelser	  är	  
inte	  alltid	  adaptiv	  och	  motståndskraftig	  nog	  för	  att	  handskas	  med	  dessa	  sociala	  och	  
ekonomiska,	  men	  även	  miljöbaserade,	  förändringar	  (Pfeifer,	  2013).	  Men	  trots	  det	  har	  
planerare	  och	  politiker	  gärna	  velat	  skapa	  sig	  en	  total	  kontroll	  över	  processen	  för	  att	  i	  
största	  mån	  veta	  resultatet	  av	  ett	  nytt	  projekt.	  Planering	  av	  storskaliga	  byggprojekt	  kräver	  
därför	  stora	  investeringar	  i	  både	  tid	  och	  skattemedel,	  tyvärr	  har	  medborgarna	  ofta	  varit	  
uteslutna	  ifrån	  denna	  planeringsprocess.	  För	  att	  planeringen	  av	  städerna	  ska	  bli	  mer	  rättvis	  
och	  demokratisk	  har	  därför	  medborgarna	  vanligtvis	  bjudits	  in	  till	  samråd.	  (Lydon	  et	  al.,	  
2012).	  
	  
Men	  istället	  för	  att	  politiker	  och	  planerare	  lyssnar	  på	  vad	  medborgarna	  har	  för	  synpunkter	  
och	  idéer	  till	  att	  förbättra	  grannskapet,	  presenterar	  beslutsfattarna	  ett	  färdigt	  förslag	  vilka	  
invånarna	  ofta	  inte	  förstår	  eller	  har	  stor	  möjlighet	  att	  påverka.	  Medborgarnas	  reaktion	  blir	  
ofta	  antingen	  tystnad	  eller	  uttrycks	  i	  stora	  protester.	  Att	  inkludera	  allmänheten	  i	  
planeringsprocessen	  för	  att	  lösa	  de	  utmaningar	  vilka	  finns	  inom	  fysisk	  planering	  och	  
demokrati,	  har	  fortsatt	  att	  visa	  sig	  vara	  svårt.	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Det	  finns	  ett	  behov	  och	  en	  önskan	  från	  medborgarna	  att	  de	  ska	  ha	  mer	  makt	  och	  inflytande	  i	  
planeringsprocessen,	  detta	  för	  att	  kunna	  skapa	  demokratiska	  platser	  för	  alla	  och	  flexibla	  
utrymmen	  vilka	  kan	  anpassas	  efter	  det	  oförutsedda	  (Pfeifer,	  2013).	  Därför	  behöver	  den	  
rådande	  toppstyrda	  planeringen	  ersättas	  och	  bli	  mer	  spontan	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  
ändamålsenlig	  urban	  miljö	  (McAdams,	  2013),	  enligt	  Pfeifer	  (2013)	  behöver	  planerare	  
därför	  arbeta	  mer	  flexibelt	  och	  med	  taktiska	  metoder.	  Enligt	  Lydon	  et	  al.	  (2012)	  kan	  tactical	  
urbanism	  och	  dess	  metoder	  vara	  en	  lösning	  för	  detta	  behov.	  McFarlane	  (2011)	  menar	  att	  
taktiska	  metoder	  egentligen	  blir	  användbara	  först	  när	  människor	  har	  blivit	  marginaliserade	  
av	  olika	  strategiska	  metoder,	  när	  dessa	  har	  misslyckats.	  Oavsett	  om	  den	  traditionella	  
planeringen	  ”misslyckats”	  eller	  inte,	  bygger	  medborgardeltagandet	  i	  tactical	  urbanism	  
(utifrån	  den	  litteratur	  jag	  tagit	  del	  av)	  på	  att	  inom	  ett	  lokalt	  område	  är	  det	  medborgarna	  
själva	  vilka	  ska	  förändra	  och	  utforma	  stadsmiljön.	  Detta	  sker	  tillsammans	  med	  varandra,	  
vilket	  innebär	  att	  medborgarna	  behöver	  samtala	  och	  ha	  en	  förståelse	  för	  varandra,	  både	  vid	  
uppstarten	  av	  ett	  projekt	  och	  vidare	  i	  dess	  fortsättningsprocess	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Att	  medborgarna	  behöver	  samarbeta	  för	  att	  nå	  ett	  gemensamt	  mål	  leder	  in	  på	  Garry	  Bridge	  
från	  Bristol	  University,	  som	  har	  skrivit	  om	  medborgardeltagande	  byggt	  utifrån	  Jürgen	  
Habermas	  idéer	  om	  deliberativ	  demokrati	  (McFarlane,	  2011).	  Deliberativ	  demokrati	  bygger	  
på	  samtal	  och	  förståelse	  för	  varandras	  åsikter	  och	  argument,	  samt	  vars	  fokus	  ligger	  på	  hur	  
åsikter	  blir	  till	  och	  inte	  hur	  man	  omvandlar	  olika	  åsikter	  till	  kollektiva	  beslut	  (Wikipedia,	  
2014;	  Zalta,	  2014).	  Bridge	  menar	  att	  se	  planering	  som	  en	  argumentation,	  där	  medborgarnas	  
deltagande	  inte	  bygger	  på	  vems	  idéer	  som	  ska	  ”vinna”	  eller	  att	  konsensus	  uppnås,	  utan	  vad	  
människor	  gör	  för	  att	  skapa	  förändring	  (McFarlane,	  2011).	  Enligt	  McFarlane	  (2011)	  söker	  
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planering	  genom	  argumentation	  (planning	  as	  argumentation)	  deltagande	  och	  handling	  inte	  
med	  avsaknad	  av	  konflikter	  eller	  meningsskiljaktigheter	  utan	  genom	  diskussion,	  mångfald	  
och	  oliktänkande.	  	  	  
	  
Vad	  resultatet	  blir	  av	  medborgardeltagande	  i	  stadsplanering	  kan	  aldrig	  bestämmas	  i	  förväg,	  
bara	  spekuleras,	  det	  viktiga	  är	  att	  oavsett	  beslut	  ska	  den	  vara	  öppen	  för	  nya	  idéer,	  
utvärdering	  och	  förändring.	  Men	  ett	  progressivt	  medborgardeltagande	  bygger	  på	  
långsiktigt	  arbete	  samt	  politiker	  vilka	  känner	  samhörighet	  med	  en	  diskurs	  vilken	  bygger	  på	  
medborgarnas	  rättigheter	  och	  en	  större	  känsla	  av	  medborgarskap.	  (McFarlane,	  2011).	  	  
	  
Trots	  att	  vi	  lever	  i	  en	  urban	  värld	  är	  inte	  medborgardeltagandet	  centralt	  i	  
stadsutvecklingen.	  Idag	  karakteriseras	  staden	  främst	  av	  en	  neoliberal	  etik	  som	  främjar	  
individualistiskt	  ägande	  och	  demokratiska	  offentliga	  platser,	  vilka	  är	  till	  för	  alla,	  får	  stå	  
tillbaka	  till	  förmån	  för	  kapitalet.	  (Harvey,	  2008).	  Många	  människor	  saknar	  rätt	  till	  staden,	  
den	  är	  inte	  en	  plats	  för	  alla	  och	  den	  är	  långt	  ifrån	  vad	  att	  vara	  det	  Amin	  och	  Graham	  (1998)	  
kallar	  för	  the	  Just	  City	  (den	  rättvisa	  staden)	  eller	  Richards	  Sennetts	  (2008)	  the	  Open	  City	  
(den	  öppna	  staden).	  Istället	  ser	  vi	  fler	  och	  fler	  människor	  vilka	  är	  utanför	  samhället,	  
framförallt	  i	  städers	  slumområden	  (Davis,	  2006).	  Enligt	  de	  Certeau	  (1988)	  är	  de	  människor	  
vilka	  är	  utanför	  och	  marginaliserade	  inte	  längre	  en	  minoritetsgrupp,	  utstötta	  och	  
exkluderade	  har	  blivit	  något	  allmänt.	  Majoriteten	  av	  människorna	  har	  idag	  nämligen	  
reducerats	  till	  att	  bara	  arbeta	  och	  konsumera	  (McAdams,	  2013),	  vilket	  jag	  tolkar	  att	  de	  
Certeau	  (1988)	  redan	  1984	  menade	  med	  att	  marginaliserade	  grupper	  har	  blivit	  en	  tyst	  
majoritet.	  	  
	  

Rätten	  till	  staden	  
	  
"Friheten	  till	  att	  göra	  och	  göra	  om	  våra	  städer	  och	  oss	  själva	  är,	  vill	  jag	  hävda,	  en	  av	  de	  mest	  
värdefulla	  men	  mest	  försummade	  av	  våra	  mänskliga	  rättigheter."	  (egen	  översättning	  
Harvey,	  2008	  s.	  23)	  
	  
Möjligheten	  att	  fritt	  röra	  sig	  i	  rummet	  har,	  både	  som	  idé	  och	  social	  praktik,	  uppfattats	  som	  
en	  viktig	  rättighet	  (Harvey,	  2011).	  Ända	  sedan	  det	  antika	  Grekland	  och	  uppkomsten	  av	  
agoran	  har	  offentliga	  platser,	  ur	  en	  västorienterad	  tradition,	  haft	  en	  positiv	  inverkan	  på	  
demokrati,	  öppenhet	  samt	  varit	  en	  plats	  för	  debatt	  och	  samtal	  (Hou	  et	  al.,	  2010).	  Den	  
demokratiska	  idén	  är	  beroende	  av	  offentliga	  platser	  för	  att	  överleva	  (Hou	  et	  al.,	  2010),	  de	  är	  
symboler	  för	  demokrati	  (Penalosa,	  2014).	  Offentliga	  miljöer	  är	  inte	  bara	  en	  plats	  för	  
demokrati	  och	  politik,	  utan	  även	  en	  plats	  för	  sociala	  möten	  och	  relationer	  (Hou	  et	  al.,	  2010).	  
Innebörden	  av	  offentliga	  platser	  är	  att	  de	  ska	  vara	  öppna	  och	  tillgängliga	  för	  alla	  (Hou	  et.	  al,	  
2010).	  Det	  offentliga	  rummet	  har	  en	  central	  roll	  i	  staden,	  de	  har	  en	  kraft	  och	  styrka,	  och	  det	  
är	  inte	  beroende	  på	  hur	  många	  det	  är	  som	  använder	  dem	  utan	  av	  det	  större	  antalet	  
människor	  vilka	  mår	  bra	  över	  vetskapen	  att	  offentliga	  platser	  finns	  i	  staden	  (Burden,	  2013).	  
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Men	  både	  det	  offentliga	  rummet	  och	  staden	  har	  inte	  varit	  en	  plats	  för	  folket,	  en	  plats	  för	  alla	  
(Hou	  et.	  al,	  2010),	  utan	  inskränkning	  av	  den	  fria	  rörligheten	  i	  stadens	  rum,	  dels	  genom	  
privat	  ägande	  och	  andra	  samhälleliga	  former	  av	  dominans	  eller	  kontroll,	  har	  genom	  
historien	  alltid	  existerat	  (Harvey,	  2011).	  Speciellt	  det	  offentliga	  rummet	  har	  varit	  
exkluderat	  för	  många	  grupper,	  beroende	  på	  människors	  kön,	  klasstillhörighet,	  etnicitet	  
(Hou	  et.	  al,	  2010),	  ålder	  (Nilsson,	  2003)	  och	  funktionsnedsättning	  (Burton	  &	  Mitchell,	  
2006).	  Men	  de	  offentliga	  rummen	  har	  även	  varit	  en	  plats	  där	  staten	  har	  visat	  sin	  politiska	  
makt	  och	  kontroll,	  exempelvis	  monarkier	  under	  medeltiden	  vilka	  använde	  torgen	  för	  att	  
legitimera	  och	  proklamera	  sin	  makt	  eller	  suveräna	  stater	  i	  modern	  historia	  vars	  militära	  
uppvisningar	  har	  varit	  en	  symbol	  både	  för	  förtryck	  och	  hot	  (Hou	  et.	  al,	  2010).	  	  
	  
Men	  även	  moderna	  demokratiska	  stater	  kontrollerar	  det	  offentliga	  rummet	  genom	  att	  skära	  
ner	  på	  rörelse-‐	  och	  uttrycksfrihet	  på	  gator	  och	  torg	  (Hou	  et.	  al,	  2010).	  Reglering	  och	  
förtryck	  har	  genom	  historien	  ofta	  resulterat	  i	  olika	  former	  av	  proteströrelser	  (Harvey,	  
2011;	  Hou	  et.	  al,	  2010).	  Pariskommunens	  återerövring	  av	  centrala	  Paris	  i	  mitten	  på	  1800-‐
talet	  (där	  de	  lägre	  klasserna	  hade	  blivit	  bortdrivna	  av	  Haussmanns	  stadssanering)	  (Harvey,	  
2011),	  Almstriden	  i	  Stockholm	  (Staden,	  2014a),	  markockupationer	  i	  slumområden	  (Davis,	  
2006),	  medborgarrättsrörelsers	  sittstrejker	  och	  dagens	  ”ta	  natten	  tillbaka”-‐
demonstrationer	  är	  alla	  en	  strävan	  efter	  att	  frigöra	  rummet	  mot	  
någon	  form	  av	  dominans	  (Harvey,	  2011).	  Dels	  har	  det	  handlat	  
om	  en	  frigöring	  från	  ett	  förtryck	  eller	  dominans	  och	  att	  omforma	  
rummet	  efter	  nya	  principer,	  dels	  att	  skydda	  vissa	  miljöer	  mot	  
yttre	  hot	  eller	  inre	  upplösning	  (Harvey,	  2011).	  Enligt	  Henri	  
Lefebvre	  är	  ”rätten	  till	  staden”	  både	  ett	  rop	  på	  hjälp	  och	  ett	  krav	  
på	  förändring	  (Stickells,	  2011).	  
	  
Det	  samhälle	  vi	  lever	  i	  idag,	  det	  monetära,	  är	  enligt	  Harvey	  
(2011,	  s.	  59)	  präglat	  av	  ”…	  individualism	  och	  vissa	  jämlikhets-‐,	  
frihets-‐	  och	  rättighetsbegrepp,	  understödda	  av	  lagar	  om	  privat	  
äganderätt,	  förvärvsrätt	  och	  avtalsfrihet.	  ”.	  Dessa	  högst	  personliga	  fri-‐	  och	  rättigheter	  
begränsas	  av	  det	  ömsesidiga	  beroendet	  i	  penningekonomin	  och	  den	  samhälleliga	  
arbetsdelningen.	  Fri	  är	  den	  som	  är	  oberoende	  av	  andras	  vilja.	  (Harvey,	  2011).	  Enligt	  Harvey	  
(2011)	  är	  invånarna	  i	  en	  modern	  storstad	  oberoende	  i	  ordets	  positiva	  bemärkelse.	  Även	  
fast	  de	  inte	  kan	  leva	  i	  staden	  och	  inte	  klarar	  sig	  utan	  de	  människor	  som	  tillgodoser	  stadens	  
gods,	  service	  och	  transport,	  är	  relationen	  dem	  emellan	  endast	  uttryckt	  i	  pengar	  (Harvey,	  
2011).	  ”De	  som	  har	  pengar	  kan	  (inom	  vissa	  gränser)	  välja	  var,	  när	  och	  hur	  de	  ska	  använda	  
sina	  pengar	  för	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov,	  önskningar	  och	  nycker”	  (Harvey,	  2011	  s.	  59).	  	  
	  

Figur	  14,	  kontroll	  av	  stadens	  
rum	  (egen	  bild,	  2014).	  
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Men	  många	  samhällsgrupper	  i	  staden	  är	  inte	  
ekonomiskt	  starka.	  Och	  det	  är	  marknaden	  vilken	  
bestämmer	  hur	  marken	  ska	  användas	  utifrån	  pris	  
och	  betalningsförmåga.	  Köp	  och	  försäljning	  av	  
mark	  som	  en	  vara	  gör	  att	  det	  geografiska	  rummet	  
först	  och	  främst	  mäts	  i	  pengar,	  andra	  värderingar	  
blir	  sekundära.	  Kapitalet	  blir	  styrande	  över	  hur	  
rummet	  ska	  utformas.	  Denna	  relation	  skapar	  en	  
spänning	  mellan	  individuella	  eller	  allmänna	  behov	  
å	  ena	  sidan	  och	  privat	  eller	  statligt	  bruk	  över	  
rummet.	  (Harvey,	  2011).	  Harvey	  (2011,	  s.	  74)	  
ställer	  sig	  frågan:	  ”Enligt	  vilkas	  idéer	  och	  till	  vilkas	  fördel	  bör	  rummet	  utformas?”.	  Idag	  styrs	  
inte	  all	  markanvändning	  utifrån	  marknaden,	  men	  den	  är	  inte	  tillräckligt	  varierande	  för	  att	  
utjämna	  de	  klassmässiga	  och	  sociala	  skillnader	  som	  finns	  i	  stadsrummet.	  ”Samtliga	  
samhällsskikt	  kommer	  därmed	  att	  använda	  alla	  till	  buds	  stående	  medel	  (pengar,	  politiskt	  
inflytande,	  till	  och	  med	  våld)	  för	  att	  isolera	  sig	  i	  (eller	  isolera	  icke	  önskvärda	  grupper	  från)	  
vissa	  fragment	  av	  rummet,	  där	  de	  svartsjukt	  skyddar	  reproduktionen	  av	  sociala	  markörer.”	  
(Harvey,	  2011	  s.	  74).	  
	  
I	  slutet	  på	  1800-‐talet	  beskrevs	  London	  av	  George	  Gissings	  som	  att:	  ”Staden	  är	  inte	  längre	  en	  
plats	  där	  klasser	  möts,	  utan	  tvärtom	  en	  plats	  där	  rummets	  struktur	  skiljer	  dem	  åt”	  (Harvey,	  
2011	  s.	  75),	  vilket	  synliggjordes	  med	  tydligt	  markerade	  skiljelinjer,	  barriärer	  och	  zoner.	  
Barriärerna	  i	  stadens	  sociala	  rum	  bidrog	  till	  att	  hålla	  människor	  från	  olika	  klasser	  åtskilda,	  
förorter,	  getton	  och	  genomfartsleder	  minskade	  direktkontakt	  och	  möten	  mellan	  människor.	  
Harvey	  menar	  att	  staden,	  under	  denna	  epok,	  hade	  störst	  potential	  till	  att	  utvecklas	  till	  en	  
mötesplats	  för	  människor,	  men	  istället	  blev	  en	  plats	  präglat	  av	  olika	  sorters	  klass-‐,	  
etnicitets-‐	  och	  könsförtryck.	  Något	  som	  idag,	  nästan	  tvåhundra	  år	  senare	  fortfarande	  
präglar	  staden.	  (Harvey,	  2011).	  
	  
Många	  försök	  har	  gjorts	  för	  att	  rätta	  dessa	  problem,	  speciellt	  i	  utvecklingsländer	  där	  
skillnaderna	  och	  segregationen	  mellan	  fattiga	  och	  rika	  är	  ännu	  extremare	  än	  i	  västländer	  
(Davis,	  2006).	  En	  Sydafrikansk	  ledare	  från	  den	  internationella	  organisationen	  Slum	  Schack	  
Dwellers	  International	  (SDI),	  vilka	  bekämpar	  urban	  fattigdom	  i	  slumområden,	  menar	  att	  
stadsutvecklings	  åtgärder	  vilka	  är	  skapade	  för	  fattiga	  men	  inte	  med	  de	  fattiga,	  inte	  blir	  
lyckade	  projekt.	  Grunden	  till	  det	  beror	  på	  att	  makthavare	  och	  tjänstemän	  utövar	  ett	  
monopol	  över	  information	  och	  kunskap,	  denna	  makt	  måste	  brytas	  ”…	  och	  de	  fattiga	  måste	  
själva	  ta	  kontroll	  över	  kunskap	  för	  att	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  förändra	  sin	  situation.”	  (egen	  
översättning	  Patel	  et	  al.,	  2001:51-‐2	  i	  McFarlane,	  2011	  s.	  67).	  Harvey	  (2008)	  menar	  att	  de	  
urbana	  sociala	  rörelserna	  har	  potentialen	  att	  förändra	  bilden	  av	  staden	  från	  vad	  
makthavarna	  tänkt,	  till	  det	  medborgarna	  vill.	  Dessa	  rörelsers	  kamp	  är	  inte	  nödvändigtvis	  
riktade	  mot	  själva	  staten	  utan	  syftar	  oftare	  till	  att	  ”…	  väcka	  medvetenhet	  och	  förståelse	  för	  
problem,	  alltifrån	  segregation	  och	  rasism,	  till	  internationella	  katastrofer	  och	  kriser	  samt	  hot	  
mot	  offentliga	  platser.”	  (egen	  översättning	  McFarlane,	  2011	  s.	  182).	  Det	  arbete	  många	  
ideella	  organisationer	  och	  gräsrotsrörelser	  gör,	  t.ex.	  SDIs,	  att	  genom	  olika	  varianter	  av	  
taktiskt	  lärande	  skapa	  möjligheter	  för	  urbant	  liv	  stämmer	  enligt	  McFarlane	  (2011)	  in	  på	  

Figur	  15,	  vårt	  monetära	  samhälle	  styr	  hur	  staden	  
ska	  utformas	  (egen	  bild,	  2014).	  
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Richard	  Sennetts	  argument	  om	  att	  skapande	  är	  tänkande.	  Att	  dess	  utövande	  av	  
stadsutveckling,	  som	  ett	  hantverk,	  skapar	  förändring	  i	  både	  handling	  och	  i	  tanke	  
(McFarlane,	  2011).	  	  	  	  	  
	  
Begreppet	  ”rätten	  till	  staden”	  (right	  to	  the	  city)	  har	  hela	  tiden	  fokus	  på	  sambanden	  mellan	  
urbanisering	  och	  produktion	  samt	  dess	  nytta	  (Harvey,	  2008).	  Enligt	  Lefebvre	  handlar	  
denna	  rättighet	  främst	  om	  att	  medborgaren	  ska	  kunna	  använda	  samt	  ha	  möjlighet	  till	  att	  
skapa	  och	  förändra	  staden,	  i	  en	  djupare	  mening	  handlar	  rätten	  till	  staden	  om	  en	  förändrad	  
och	  förnyad	  ”rätt	  till	  urbant	  liv”	  (Stickells,	  2011).	  Marcuse	  (2011)	  går	  ett	  steg	  längre,	  ”rätten	  
till	  staden”	  är	  djupare	  än	  bara	  en	  rätt	  till	  det	  urbana	  rummet	  eller	  rätt	  till	  information	  och	  
transparens	  till	  staten.	  Utan	  ”rätten	  till	  staden”	  handlar	  om	  en	  rättighet	  till	  helheten	  där	  
varje	  del	  är	  en	  del	  av	  en	  helhet	  till	  vilken	  rätt	  yrkas	  (Marcuse,	  2011).	  Dessutom	  ställer	  sig	  
begreppet	  frågan	  vem	  eller	  vilka	  det	  är	  som	  har	  makten	  över	  urbanisering	  och	  produktion	  
(Harvey,	  2008).	  Varför	  många	  invånare	  idag	  saknar	  rätt	  till	  sin	  egen	  stad,	  beror	  mycket	  på	  
sambandet	  mellan	  neoliberalismen	  och	  entreprenörstaden	  samt	  dess	  struktur	  (Harvey,	  
2008).	  Detta	  samband	  har	  en	  nära	  relation	  till	  tactical	  urbanism	  och	  är	  en	  del	  i	  
förklararingen	  till	  varför	  metoden	  har	  börjat	  förespråkas	  av	  borgmästare	  och	  politiker	  runt	  
om	  i	  världen	  (Mould,	  2014;	  Shapiro,	  2013).	  
	  

Den	  kreativa	  staden,	  skapandet	  av	  entreprenörsstaden	  
	  
Neoliberalismen	  och	  den	  globala	  ekonomin	  har	  i	  många	  fall	  förändrat	  funktionen	  av	  
storstäder	  i	  väst,	  den	  traditionella	  tillverkningsindustrin	  har	  genom	  åren	  bytts	  ut	  mot	  en	  
industri	  bestående	  av	  tjänster,	  kunskap	  och	  innovationer	  (Harvey,	  2011;	  Olsson,	  2008).	  
Storstäderna	  ses	  i	  den	  moderna	  ekonomin	  allt	  mindre	  som	  den	  drivande	  kraften	  eller	  
motorn	  för	  massproduktion	  av	  industriella	  produkter	  och	  varor	  (Amin,	  2003),	  utan	  är	  
istället	  utvecklaren	  och	  uppfinnaren	  av	  nya	  produkter	  och	  företag	  (Amin	  &	  Graham,	  1997).	  
Staden	  spelar	  fortfarande	  en	  stor	  roll	  som	  tillväxtcentrum	  både	  för	  den	  nationella-‐	  och	  för	  
världsekonomin,	  men	  dess	  primära	  funktion	  är	  inte	  längre	  att	  vara	  en	  industristad	  utan	  
istället	  en	  kunskapsindustri	  (Amin	  &	  Graham,	  1997).	  Enligt	  Zukin	  (1998)	  är	  inte	  staden	  
längre	  en	  plats	  för	  produktion	  utan	  för	  konsumtion.	  Därför	  har	  städerna	  reducerats	  till	  att	  
bara	  ha	  en	  ekonomisk	  funktion	  uppdelad	  på	  detaljhandel,	  företag,	  industri	  och	  boende	  
(McAdams,	  2013).	  	  
	  
Denna	  förändring	  har	  medfört	  till	  att	  kapital	  och	  produktion	  inte	  är	  lika	  bundet	  till	  en	  plats	  
som	  tidigare,	  kapitalet	  har	  blivit	  rörligare	  mellan	  nationsgränserna	  och	  städerna	  
konkurrerar	  därför	  med	  varandra	  om	  nya	  investeringar	  och	  nya	  invånare	  (Olsson,	  2008).	  
Enligt	  Richard	  Floridas	  urban	  growth	  theory	  (urban	  tillväxt	  teori)	  sker	  en	  positiv	  ekonomisk	  
utveckling	  i	  de	  städer	  eller	  regioner	  där	  människor	  ur	  den	  ”kreativa	  klassen”	  trivs	  att	  bo	  
och	  där	  det	  finns	  en	  hög	  koncentration	  av	  dem	  (Krätke,	  2011).	  Teorin	  menar	  att	  den	  
”kreativa	  klassen”,	  och	  de	  områden	  de	  bor	  i,	  lockar	  till	  sig	  andra	  kreativa	  aktiviteter	  vilket	  
skapar	  fördelar	  för	  andra	  branscher	  och	  för	  staden	  i	  det	  stora	  hela	  (Krätke,	  2011).	  	  
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För	  att	  skapa	  den	  ”kreativa	  staden”	  eller	  ”entreprenörsstaden”	  har	  större	  städer	  försökt	  att	  
stötta	  och	  utveckla	  områden	  vilka	  ska	  locka	  till	  sig	  kreativa	  människor	  och	  entreprenörer.	  
Jakten	  på	  de	  kreativa	  har	  blivit	  en	  kamp	  mellan	  städer	  för	  att	  tillskansa	  sig	  ekonomisk	  
tillväxt	  och	  gott	  rykte.	  (Harvey,	  2011;	  Krätke,	  2011).	  Denna	  kamp	  medför	  enligt	  Peck	  att	  
städer	  hela	  tiden	  söker	  nya	  sätt	  att	  skapa	  eller	  locka	  till	  sig	  kreativa	  entreprenörer,	  och	  att	  
undersöka	  hur	  andra	  städers	  hipsterization	  strategies	  (strategier	  för	  att	  locka	  till	  sig	  
hipsters)	  ser	  ut	  (McFarlane,	  2011).	  Städerna	  måste	  dessutom	  marknadsföra	  sig	  som	  
önskvärda	  platser	  för	  affärer,	  turism	  och	  livsstil	  (Bridge	  &	  Watson,	  2003).	  
	  
Konkurrensen	  mellan	  städerna	  och	  deras	  strävan	  efter	  att	  dra	  till	  sig	  det	  urbana	  
entreprenörskapet	  har	  gett	  upphov	  till	  en	  mängd	  nya	  strategier	  och	  utvecklingsmönster	  
vilket	  har	  förändrat	  de	  avancerade	  ländernas	  urbana	  rum	  (Harvey,	  2011).	  Harvey	  (2011	  s.	  
117)	  menar	  att	  neoliberalismen	  och	  det	  urbana	  entreprenörskapets	  nettoeffekt	  ”…	  har	  varit	  
ökad	  gentrifiering	  och	  framväxten	  av	  forskningscentra,	  handelscentra,	  kultur-‐	  och	  
underhållningskomplex	  samt	  stora	  shoppinggallerior	  med	  postmoderna	  förtecken.”.	  
Kräftke	  (2011)	  kritiserar	  just	  detta,	  hur	  städer	  planerar	  och	  bygger	  genom	  gentrifiering	  och	  
stora	  byggnadsprojekt	  för	  att	  locka	  till	  sig	  den	  kreativa	  klassen.	  Att	  försöka	  planera	  för	  
kreativitet	  går	  inte	  och	  är	  därför	  ingen	  lösning	  (Krätke,	  2011).	  
	  
Många	  av	  städernas	  försök	  att	  verka	  unika	  samt	  ”sätta	  dem	  på	  kartan”	  är	  antingen	  
imitationer	  eller	  blir	  snabbt	  imiterade	  i	  andra	  städer	  (Harvey,	  2011).	  I	  städerna	  finns	  det	  
därför	  en	  uppsjö	  av	  konferenscentra,	  idrott-‐	  och	  evenemangsarenor,	  nöjesparker,	  stora	  
gallerior	  och	  shoppingcentra	  samt	  uppfräschade	  vattennära	  områden	  (Harvey,	  2011).	  Men	  
även	  mer	  temporära	  aktiviteter	  och	  inslag	  exempelvis	  festivaler,	  utställningar	  och	  stora	  
kommersiella	  event,	  är	  ett	  försök	  att	  synas	  samt	  skapa	  en	  gemensamhets	  anda	  (Amin	  &	  
Graham,	  1997).	  De	  innovationer	  och	  investeringar	  vilka	  har	  till	  syfte	  att	  göra	  staden	  mer	  
attraktiv	  som	  kultur-‐	  och	  konsumtionscentrum	  ger	  därför	  bara	  kortlivade	  
konkurrensfördelar	  gentemot	  andra	  städer,	  dessutom	  finns	  det	  en	  finansiell	  risk	  eftersom:	  
”…	  spektakulär	  skrytkonsumtion	  är	  högriskprojekt	  som	  lätt	  går	  i	  stöpet	  när	  konjunkturen	  
vänder.”	  (Harvey,	  2011	  s.	  121).	  På	  samma	  sätt	  har	  medicinen	  för	  eftersatta	  urbana	  
ekonomier	  varit	  densamma,	  satsningar	  inom	  turismnäring,	  produktion	  och	  konsumtion	  av	  
skådespel	  samt	  tillfälliga	  evenemang.	  På	  kort	  sikt	  är	  dessa	  investeringar	  lönsamma	  då	  de	  
ofta	  också	  är	  relativt	  snabba	  att	  tillämpa,	  men	  de	  löser	  sällan	  det	  urbana	  problemet	  på	  lång	  
sikt.	  (Harvey,	  2011).	  
	  

Konkurrensens	  lagar	  är	  dock	  tvingade,	  och	  de	  lokala	  allianserna	  har	  inget	  
annat	  val	  än	  att	  ständigt	  söka	  hålla	  sig	  framme,	  vilket	  ger	  upphov	  till	  
språngartade	  innovationer	  i	  livsstil,	  kultur,	  varu-‐	  och	  tjänstekombinationer	  och	  
till	  och	  med	  institutionella	  och	  politiska	  former.	  Resultatet	  blir	  en	  
stimulerande	  om	  än	  ofta	  destruktiv	  malström	  av	  stadsbaserade	  innovationer	  
på	  kulturens,	  politikens,	  produktionens	  och	  konsumtionens	  område.	  Det	  är	  här	  
vi	  kan	  peka	  på	  ett	  osynligt	  men	  likväl	  centralt	  samband	  mellan	  det	  urbana	  
entreprenörskapets	  genombrott	  och	  den	  postmoderna	  förkärleken	  för	  
utformning	  av	  urbana	  fragment	  snarare	  än	  sammanhängande	  stadsplanering,	  
för	  flyktighet	  och	  eklekticism	  i	  mode	  och	  stil	  snarare	  än	  tidlösa	  värden,	  för	  citat	  
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och	  fiktion	  snarare	  än	  innovation	  och	  funktion	  och	  slutligen	  för	  mediet	  snarare	  
än	  budskapet	  och	  ytan	  snarare	  än	  innehållet.	  	  

(Harvey,	  2011	  s.	  121)	  
	  
På	  lokal	  nivå	  främjar	  det	  urbana	  entreprenörskapet	  de	  verksamheter	  som	  har	  bäst	  
förutsättningar	  att	  öka	  värdet	  på	  fastigheterna,	  skatteunderlaget,	  cirkulation	  av	  kapital	  och	  
därmed	  även	  sysselsättning	  (Harvey,	  2011).	  För	  många	  städer	  ”…	  framstår	  lokalt	  förankrad	  
tjänsteproduktion	  med	  snabb	  eller	  omedelbar	  cirkulationstid	  som	  det	  urbana	  
entreprenörskapets	  mest	  stabila	  bas”	  (Harvey,	  2011	  s.	  122),	  detta	  mycket	  på	  grund	  av	  den	  
geografiska	  rörligheten	  på	  arbetskraft	  och	  den	  snabba	  tekniska	  utvecklingen.	  Med	  
utgångspunkt	  från	  Lefebvres	  rytmanalys,	  påverkar	  handelns	  (konsumtionens)	  rytm	  det	  
urbana	  livet	  och	  stadens	  rytm,	  vilket	  tydligt	  synliggörs	  av	  hur	  kommersiella	  aktiviteter	  inte	  
bara	  synkroniseras	  med	  människors	  dagliga	  rytm,	  utan	  även	  skapar	  nya	  mönster,	  för	  att	  
öka	  konsumtion	  och	  försäljning	  (Johansson,	  2013).	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  människan	  
reducerats	  till	  att	  antingen	  bara	  konsumera	  eller	  arbeta,	  något	  de	  flesta	  medborgare	  är	  
omedvetna	  om	  (McAdams,	  2013).	  
	  
I	  jakten	  på	  att	  locka	  till	  sig	  och	  stimulera	  privat	  företagande	  har	  stödet	  till	  de	  mest	  utsatta	  
grupperna	  minskat.	  ”Det	  urbana	  entreprenörskapet	  bidrar	  hela	  tiden	  till	  ökad	  ojämlikhet	  i	  
hälsa	  och	  inkomst	  såväl	  som	  till	  ökad	  fattigdom,	  vilket	  har	  konstaterats	  även	  i	  städer	  med	  
stark	  tillväxt	  (som	  New	  York).”	  (Harvey,	  2011	  s.	  120).	  Entreprenörsstadens	  baksida,	  
fattigdom	  och	  minskat	  medborgligt	  deltagande	  är	  ett	  allt	  större	  problem	  i	  många	  storstäder	  
i	  USA,	  vilket	  har	  gett	  upphov	  till	  en	  särskild	  ”underklass”,	  vilka	  varken	  har	  ekonomiskt	  eller	  
politiskt	  inflytande.	  De	  privat-‐offentliga	  investeringarna	  i	  USA	  handlar	  främst	  om	  att	  locka	  
till	  sig,	  samt	  bibehålla,	  rika	  konsumenter,	  företag	  och	  maktfunktioner	  i	  staden.	  Detta	  görs	  på	  
bekostnad	  av	  låginkomsttagare	  och	  de	  fattigas	  kollektiva	  konsumtion.	  (Harvey,	  2011).	  
Jämfört	  med	  städer	  med	  slumområden	  är	  satsningarna	  på	  de	  marginaliserade	  
sluminvånarna	  ännu	  mindre	  (Davis,	  2006).	  Davis	  (2006)	  hävdar	  att	  illegala	  slumområden	  
endast	  tolereras	  eftersom	  marken	  är	  oattraktiv	  och	  tillfälligt	  värdelös.	  Detta	  eftersom	  
markägarna,	  ofta	  staden,	  tillåter	  slummen	  i	  ekonomisk	  nedgång	  för	  att	  hålla	  markvärden	  
lågt,	  så	  att	  vinsten	  blir	  högre	  när	  det	  sen	  är	  dags	  att	  sanera	  och	  gentrifiera	  området	  (Harvey,	  
2013).	  
	  
I	  den	  “kreativa	  staden”	  är	  “rätten	  till	  staden”	  bara	  tillägnad	  till	  dem	  vilka	  redan	  har	  den	  
(Krätke,	  2011).	  Den	  “kreativa	  staden”	  favoriserar	  alltså	  vissa	  priviligierade	  grupper,	  
områden	  och	  urbana	  lösningar.	  Behovet	  av	  en	  mer	  rättvis	  social	  urbanism	  är	  stor,	  om	  den	  
ojämlikhet	  som	  finns	  i	  städerna	  ska	  minska.	  En	  ojämlikhet	  med	  marginaliserade	  grupper,	  
vilka	  ofta	  kännetecknas	  av	  extrem	  fattigdom	  och	  hög	  brottslighet.	  De	  har	  blivit	  
undanträngda	  och	  exploaterade	  av	  de	  härskande	  grupperna,	  vilka	  har	  hävdat	  att	  de	  har	  
vetat	  vad	  som	  är	  bäst	  för	  staden.	  En	  stad	  vilken	  har	  utvecklats	  av	  den	  neoliberala	  ideologin	  
till	  att	  bli	  ”kreativa”,	  ”smarta”	  eller	  ”intelligenta”	  städer,	  men	  där	  människor	  exkluderats	  
t.ex.	  genom	  gentrifiering	  eller	  grindstäder.	  (McFarlane,	  2011).	  	  
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Och	  exkluderingen	  av	  människors	  rätt	  till	  
staden	  kan,	  i	  min	  mening,	  bli	  värre	  med	  
tiden.	  De	  vilka	  är	  värst	  marginaliserade	  är	  
alla	  legala	  och	  illegala	  sluminvånare,	  vilka	  i	  
många	  fall	  saknar	  både	  grundläggande	  
sanitära	  faciliteter	  och	  juridiska	  rättigheter	  
(Davis,	  2006).	  Enligt	  Davis	  (2006)	  kommer	  
år	  2020	  45-‐50	  procent	  av	  befolkningen	  i	  
icke	  ekonomiskt	  starka	  städer	  (Davis	  
använder	  ordet	  ”Third	  World-‐cities”)	  att	  bo	  
i	  slummen.	  För	  att	  lösa	  städers	  problem	  och	  
den	  globala	  ekonomin	  är	  enligt	  Amin	  och	  
Graham	  (1997)	  demokrati	  och	  medborgardeltagande	  medlet	  för	  att	  möjliggöra	  en	  rättvis	  
stad.	  
	  
Amin	  och	  Grahams	  (1997)	  bok	  The	  ordinary	  city	  är	  nästan	  20	  år	  gammal,	  men	  skulle	  enligt	  
mig	  lika	  gärna	  kunna	  varit	  skriven	  idag,	  problemen	  med	  segregation	  och	  stagnation	  
författarna	  tar	  upp	  är	  lika	  aktuella	  idag.	  Amin	  och	  Grahams	  (1997)	  dröm	  av	  en	  stad	  
karakteriseras	  av	  hög	  densitet	  med	  blandad	  användning	  av	  mark	  och	  byggnader	  samt	  
mångfald.	  Svaret	  på	  problemen	  med	  ekonomisk	  nedgång,	  utanförskap,	  polarisering	  och	  
krisen	  i	  det	  urbana	  offentliga	  rummet	  är	  enligt	  dem:	  nya	  gemensamma	  utrymmen,	  
förbättrade	  offentliga	  rum,	  blandad	  användning	  av	  urbana	  landskap,	  nya	  interkulturella	  
interaktioner	  och	  en	  urban	  miljö	  med	  ett	  rikt	  utbud	  av	  sociala	  och	  kulturella	  aktiviteter.	  	  
Richard	  Sennett	  (2013)	  har	  med	  sina	  tankar	  om	  ”the	  open	  city”	  (”den	  öppna	  staden”),	  inte	  
stannat	  vid	  att	  bara	  oanvända	  platser	  och	  hål	  i	  staden	  kan	  förändras	  för	  att	  skapa	  en	  
öppnare	  och	  mer	  demokratisk	  stad.	  Sennett	  (2013)	  menar	  att	  även	  de	  existerande	  zoner	  
vilka	  finns	  i	  staden	  ska	  brytas	  upp	  och	  ockuperas	  för	  att	  ge	  mer	  plats	  åt	  ett	  livfullt	  offentligt	  
rum.	  	  
	  
Enligt	  tactical	  urbanism	  förespråkare	  såsom	  Lydon	  (et	  al.,	  2012)	  och	  Merker	  (i	  Hou	  et	  al.,	  
2010)	  ökar	  tactical	  urbanism-‐projekt	  livskvaliteten	  i	  staden.	  Detta	  med	  offentliga	  rum	  vilka	  
kan	  erbjuda	  stadens	  invånare	  ett	  rikare	  utbud	  av	  sociala	  och	  kulturella	  aktiviteter,	  dessa	  
”hacks”	  skapar	  en	  kreativare	  miljö	  där	  fler	  människor	  kan	  känna	  sig	  delaktiga	  och	  få	  
utrymme	  (Lydon	  et	  al.,	  2012;	  Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  Tactical	  urbanism	  ligger	  då	  i	  linje	  
med	  Amin	  och	  Graham	  samt	  Sennetts	  idéer	  om	  social	  rättvisa	  i	  staden,	  men	  om	  metoden	  
resulterar	  i	  det	  går	  enligt	  mig	  inte	  att	  bestämma	  idag.	  Framförallt	  därför	  att	  det	  saknas	  en	  
klar	  och	  tydlig	  definition	  av	  vad	  tactical	  urbanism	  är.	  	  
	  
Jag	  har	  hittills	  beskrivit	  olika	  synsätt	  på	  hur	  metoden	  framställs	  och	  tolkas,	  vilka	  behov	  i	  
staden	  metoden	  ska	  försöka	  tillgodose	  samt	  teorierna	  bakom.	  Tactical	  urbanisms	  historia	  
och	  nutid	  har	  beskrivits,	  men	  definitionen	  saknas	  fortfarande.	  	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  16,	  informell	  bosättning	  i	  Quito,	  Ecuador	  (El	  Comercio,	  
2011).	  
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Definition	  av	  tactical	  urbanism	  
	  
Eftersom	  det	  saknas	  en	  klar	  och	  tydlig	  definition	  av	  vad	  tactical	  urbanism	  är	  och	  dess	  
kännetecken,	  har	  jag	  utifrån	  litteraturstudiens	  material	  sammanställt	  en	  egen	  definition.	  	  
Grunden	  till	  definition	  har	  jag	  utgått	  utifrån	  de	  kännetecken	  vilka	  Street	  Plans	  
Collaboratives	  (Lydon	  et	  al.,	  2012)	  anser	  att	  tactical	  urbanism	  har.	  Enligt	  dem	  är	  tactical	  
urbanism	  en	  bred	  metod	  vilken	  består	  av	  flera	  olika	  angreppssätt	  för	  stadsförbättring,	  och	  
den	  karakteriseras	  av	  fem	  olika	  kännetecken	  (egen	  översättning	  Lydon	  et	  al.,	  2012	  s.1):	  

– ”En	  medveten	  och	  successiv	  förändringsprocess	  
– Erbjuder	  lokala	  lösningar	  för	  ett	  områdes	  lokala	  utmaningar	  
– Kortfristiga	  engagemang	  från	  människor	  och	  realistiska	  förväntningar	  på	  resultatet	  
– Låga	  risker	  men	  med	  eventuellt	  stora	  vinster	  i	  förbättrad	  livskvalitet	  
– Utveckling	  av	  socialt	  kapital	  mellan	  medborgare	  och	  byggandet	  av	  organisatoriskt	  

samarbete	  mellan	  offentliga	  och	  privata	  institutioner,	  ideella	  organisationer	  och	  
boende.	  ”	  

	  
Min	  egen	  definition	  av	  vad	  tactical	  urbanism	  är,	  bygger	  förutom	  på	  Street	  Plans	  
Collaboratives	  (Lydon	  et	  al.,	  2012)	  fem	  kännetecken	  dessutom	  på	  de	  Certeaus	  (1988)	  
tankar	  om	  taktik,	  McFarlanes	  (2010)	  lärandet	  i	  görandet	  samt	  teorierna	  om	  ”rätten	  till	  
staden”.	  
Definition	  av	  tactical	  urbanism:	  

– Att	  det	  är	  medborgarna	  vilka	  har	  den	  bästa	  kunskapen	  och	  verktygen	  för	  att	  
utveckla	  sitt	  närområde	  

– Erbjuder	  lokala	  lösningar	  för	  ett	  områdes	  lokala	  
utmaningar	  

– Metoden	  fungerar	  som	  en	  röst	  för	  de	  medborgare	  vilka	  är	  
maktlösa	  eller	  till	  stor	  del	  står	  utanför	  den	  traditionella	  
planeringsprocessen	  

– Förändrar	  människors	  perspektiv	  och	  syn	  av	  platsen	  
– Skapa	  förståelse	  för	  ”urbant	  lärande”	  
– En	  medveten	  och	  successiv	  förändringsprocess	  
– Kortfristiga	  engagemang	  från	  människor	  och	  realistiska	  

förväntningar	  på	  resultatet	  
– Låga	  risker	  men	  med	  förhoppning	  på	  stora	  vinster	  i	  

förbättrad	  livskvalitet	  
– Utveckling	  av	  socialt	  kapital	  mellan	  medborgare	  samt	  att	  

projektet	  möjliggör	  för	  samarbete	  mellan	  offentliga	  och	  
privata	  aktörer,	  ideella	  organisationer	  och	  de	  boende.	  	  

– Dessutom	  får	  projekten	  gärna	  vara	  fotgängarvänliga	  samt	  
utmana	  våra	  sinnen.	  

	  
Ovanstående	  punkter	  bidrar	  alla	  på	  något	  sätt	  till	  att	  göra	  staden	  mer	  livfull,	  rättvis	  och	  
demokratisk,	  vilket	  jag	  anser	  är	  metodens	  tre	  hjärtepunkter.	  Det	  är	  utifrån	  min	  definition	  
av	  tactical	  urbanism	  vilket	  jag	  i	  fjärde	  kapitlet	  jämför	  med	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  

Figur	  17,	  en	  telefonkiosk	  omgjord	  
till	  ett	  öppet	  bibliotek	  kan	  förändra	  
människors	  perspektiv	  på	  platsen	  
(Lydon	  et	  al.,	  2012).	  
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stadsförbättring.	  Detta	  för	  att	  utvärdera	  ifall	  Stockholms	  stads	  policy	  är	  samma	  sak,	  fast	  
med	  ett	  annat	  namn	  eller	  om	  det	  är	  en	  försvenskad	  variant	  av	  tactical	  urbanism.	  
	  
Om	  tactical	  urbanism	  är	  en	  metod	  vilken	  kan	  realisera	  att	  dels	  ta	  tillbaka	  staden	  till	  
medborgaren	  och	  ge	  alla	  rätt	  till	  att	  vara	  i	  den,	  samt	  dels	  Sennetts,	  Amin	  och	  Grahams	  dröm	  
om	  en	  ny	  typ	  av	  stad	  är	  inte	  helt	  lätt	  att	  veta.	  Förespråkarna	  hävdar	  att	  den	  gör	  det,	  men	  det	  
är	  oklart	  ifall	  metoden	  har	  blivit	  utvärderad	  eller	  ens	  om	  det	  finns	  något	  sätt	  att	  utvärdera	  
den	  på.	  Även	  fast	  tactical	  urbanism	  har	  använts	  som	  en	  metod	  för	  att	  förändra	  staden	  i	  
drygt	  tio	  år	  verkar	  det	  inte	  finnas	  många	  kritiska	  röster.	  De	  flesta	  teoretiker	  skriver	  om	  
tactical	  urbanism	  som	  en	  positiv	  metod	  med	  potential,	  men	  några	  risker	  och	  problem	  med	  
metoden	  presenteras	  i	  följande	  avsnitt.	  
	  

Kritik	  mot	  tactical	  urbanism	  
 
”Platsen	  för	  taktik	  hör	  hemma	  hos	  de	  andra	  …	  Vad	  den	  än	  vinner,	  kan	  den	  inte	  behålla.	  Den	  
måste	  konstant	  hantera	  nya	  händelser	  för	  att	  vända	  dem	  till	  ”möjligheter””.	  (egen	  
översättning	  De	  Certeau,	  1988	  s.	  xix)	  
	  
Det	  finns	  en	  romantisering	  över	  att	  vi	  kan	  förändra	  och	  göra	  om	  våra	  städer	  och	  således	  
även	  oss	  själva,	  vi	  vill	  gärna	  tro	  att	  ifall	  vår	  omgivning	  förändras	  kommer	  även	  våra	  liv	  att	  
göra	  det.	  	  Tactical	  urbanism	  kan	  vara	  det	  verktyget	  vilken	  förändrar	  sin	  omgivning.	  När	  det	  
sker	  stör	  taktiken	  den	  allmänna	  uppfattningen	  och	  för	  temporärt	  in	  nya	  ideal	  och	  
värderingar	  i	  rummet	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  Men	  gör	  tactical	  urbanism	  det?	  Det	  finns	  
lite	  akademisk	  litteratur	  i	  ämnet	  vilken	  undersöker	  effekter	  (Zeiger,	  2011)	  och	  planerarnas	  
praktiska	  överväganden	  (Pfeifer,	  2013).	  Det	  bästa	  alternativet	  är	  kanske	  att	  vara	  
självreflekterande	  och	  vara	  medvetna	  om	  att	  för	  varje	  projekt	  finns	  en	  ideologi	  och	  en	  
kontext	  men	  även	  motsägelser.	  Men	  oavsett	  ifall	  ett	  projekt	  känns	  lyckat	  eller	  inte,	  finns	  ett	  
behov	  av	  utvärdering,	  detta	  för	  att	  förstå	  att	  en	  del	  projekt	  kan	  misslyckas,	  vara	  
exkluderande	  eller	  för	  dyra.	  (Zeiger,	  2011).	  
	  

Hur	  utvärderar	  man	  tactical	  urbanism?	  
	  
Arkitekten	  och	  författaren	  Mimi	  Zeiger	  (2011)	  ställer	  sig	  frågan	  hur	  vi	  kan	  värdesätta	  
urbana	  handlingar	  och	  åtgärder	  vars	  syfte	  är	  att	  försöka	  göra	  förändringar	  i	  staden.	  Dessa	  
tillfälliga	  projekt,	  vilka	  ofta	  är	  tveksamt	  definierade	  och	  informella,	  behöver	  på	  något	  sätt	  
utvärderas.	  “Rankas	  stickade	  huvor	  för	  stoppskyltar	  eller	  gatumöbler	  tillverkade	  av	  
kasserade	  lastpallar	  högre	  eller	  lägre	  än	  kommunala	  kulturhändelser?”	  (egen	  översättning	  
Zeiger,	  2011).	  Det	  finns	  en	  rad	  riktlinjer	  och	  handböcker	  för	  hur	  taktiska	  projekt	  kan	  göras,	  
aktivismen	  är	  kodifierad.	  Men	  det	  finns	  än	  så	  länge	  ingen	  handbok	  för	  hur	  bedömning	  och	  
utvärdering	  ska	  ske,	  eller	  en	  lista	  på	  de	  projekt	  vilka	  ger	  bäst	  resultat	  i	  förhållande	  till	  
insatsen.	  Idag	  grundas	  utvärdering	  på	  en	  taktisk	  metod	  på	  subjektivitet,	  de	  är	  varken	  
neutrala	  eller	  systematiska	  vilket	  innebär	  att	  de	  blir	  rätt	  komplicerade	  att	  utföra.	  (Zeiger,	  
2012).	  Enligt	  Zeiger	  (2012)	  behövs	  det	  en	  modell	  vilken	  ger	  permanent	  struktur	  för	  
tillfälliga	  projekt.	  I	  min	  mening	  beror	  det	  på	  vilka	  grunder	  tactical	  urbanism	  används	  på	  och	  
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vad	  utfallet	  ska	  bli,	  är	  meningen	  med	  metoden	  exempelvis	  bara	  att	  öka	  lekfullhet	  och	  
kreativitet	  i	  stadsrummet	  kanske	  inte	  en	  utvärdering	  är	  nödvändig.	  Men	  vill	  
upphovsmannen	  ha	  data	  på	  vilka	  grupper	  projektet	  gagnat	  eller	  kostnad	  per	  användare	  
behövs	  någon	  typ	  av	  utvärdering.	  	  	  
	  
Framgången	  med	  DIY-‐	  och	  tactical	  urbanism	  kan	  egentligen	  inte	  uppskattas	  utifrån	  ett	  
enskilt	  eller	  några	  få	  projekt,	  för	  att	  metoderna	  ska	  nå	  verklig	  framgång	  behöver	  de	  kunna	  
utvärderas	  utifrån	  ekonomisk	  effekt,	  ökat	  entreprenörskap,	  hållbarhet,	  design	  och	  
spridning	  (Zeiger,	  2012),	  de	  behöver	  också	  bedömas	  inte	  bara	  utifrån	  hur	  kreativa	  eller	  
medborgerliga	  de	  är	  utan	  även	  hur	  de	  påverkar	  våra	  känslor	  (Zeiger,	  2011).	  Merker	  (i	  Hou	  
et	  al.,	  2010)	  menar	  att	  om	  tactical	  urbanism	  ska	  vara	  en	  metod	  till	  förändring	  kan	  den	  inte	  
bedömas	  utifrån	  hur	  många	  som	  engagerar	  sig	  eller	  deltar	  i	  en	  aktion,	  för	  det	  finns	  risk	  att	  
de	  bara	  upprepar	  en	  nedärvd	  struktur.	  Förändring	  kan	  bara	  mätas	  utifrån	  hur	  lätt	  det	  är	  för	  
medborgarna	  att	  använda	  det	  offentliga	  landskapet	  som	  en	  plats	  för	  experimentering	  och	  
rörelsefrihet	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010).	  Med	  det	  tolkar	  jag	  att	  utvärdering	  bör	  ske	  för	  hur	  
stor	  frihet	  medborgaren	  har	  att	  påverka	  det	  urbana	  rummet,	  exempelvis	  hur	  mycket	  regler	  
ett	  projekt	  kräver	  för	  att	  få	  starta	  och	  hur	  mycket	  myndigheterna	  lägger	  sig	  i	  planering	  och	  
implementering.	  
	  

Planerarens	  roll	  	  
 
Pfeifer	  (2013)	  har	  intervjuat	  planerare	  och	  tjänstemän	  samt	  medborgare	  för	  att	  undersöka	  
vilken	  syn	  de	  har	  på	  tactical	  urbanism.	  De	  flesta	  tjänstemän	  och	  planerare	  var	  positiva	  till	  
tactical	  urbanism	  och	  ansåg	  att	  taktiska	  och	  tillfälliga	  projekt	  ska	  inkorporeras	  i	  
stadsplaneringen,	  trots	  att	  de	  såg	  problem	  med	  ansvarsförhållanden	  och	  risker	  tyckte	  de	  
flesta	  att	  det	  ändå	  gick	  att	  experimentera	  med	  nya	  planerings-‐	  och	  designmetoder.	  En	  liten	  
kalkylerad	  risk	  var	  dessutom	  förenlig	  med	  skapandet	  av	  nya	  innovativa	  projekt	  ansåg	  
planerarna.	  Vidare	  ansåg	  dem	  att	  för	  att	  dessa	  tillfälliga	  projekt	  ska	  möta	  de	  lokala	  behoven	  
måste	  inte	  bara	  invånarna	  involveras	  utan	  även	  andra	  delar	  av	  kommunförvaltningen	  och	  
företag	  i	  området.	  (Pfeifer,	  2013).	  
	  
Vilken	  roll	  planeraren	  ska	  ha	  inom	  tactical	  urbanism	  skilde	  sig	  lite	  åt	  beroende	  på	  vilken	  
syn	  medborgarna	  eller	  planerarna	  har	  på	  metoden.	  En	  del	  medborgare	  menade	  att	  
planeraren	  ska	  ha	  en	  relativ	  passiv	  roll	  och	  endast	  stötta	  medborgarledda	  projekt,	  en	  av	  de	  
viktigaste	  anledningarna	  till	  det	  var	  för	  att	  inte	  tillåta	  att	  tactical	  urbanism	  ska	  bli	  
byråkratiserad.	  Att	  låta	  taktiska	  metoder	  vara	  en	  del	  av	  planeringen	  riskerar	  att	  tappa	  
spänningen	  mellan	  sanktionerade	  och	  icke	  sanktionerade	  projekt	  och	  aktörer,	  den	  positiva	  
energin	  skapad	  av	  taktiska	  projekt	  kan	  då	  gå	  förlorad	  och	  tactical	  urbanism	  inordnas	  i	  
planeringen	  som	  ”business	  as	  usual”.	  	  Andra	  ansåg	  tvärtom,	  att	  planeraren	  ska	  ha	  en	  
ledarroll,	  ”…	  att	  de	  har	  en	  skyldighet	  att	  legitimera	  tillfälliga	  och	  taktiska	  projekt	  inom	  
planering	  och	  kommunal	  byråkrati”	  (egen	  översättning	  Pfeifer,	  2013	  s.	  111).	  Deras	  expertis	  
kan	  då	  komma	  till	  nytta	  bland	  gräsrotsprojekt.	  Planeraren	  ska	  dessutom	  vara	  medlare	  och	  
handledare	  mellan	  stadens	  representanter	  och	  medborgarna	  (Pfeifer,	  2013).	  
Sammanfattningsvis	  menar	  Pfeifer	  (2013)	  att	  planerarens	  roll	  inom	  tactical	  urbanism	  är	  
komplicerad,	  det	  finns	  inget	  allmängiltigt	  svar.	  En	  rad	  olika	  faktorer	  spelar	  in	  förutom	  
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medborgarnas	  och	  samhällsaktörers	  åsikter:	  planerarens	  intresse	  samt	  personliga	  och	  
professionella	  komfort	  att	  arbeta	  med	  osäkerhet	  och	  risker,	  planeringskultur	  och	  
arbetsstruktur	  i	  stad	  eller	  kommun	  samt	  politikernas	  agenda	  (Pfeifer,	  2013).	  Även	  om	  
planerarens	  roll	  skiljer	  sig	  från	  stad	  till	  stad	  finns	  det	  enligt	  Pfeifer	  (2013)	  möjligheter	  för	  
planeraren	  att	  använda	  sig	  av	  taktiska	  och	  tillfälliga	  projekt	  för	  att	  samarbeta	  med	  stadens	  
invånare	  och	  gradvis	  förbättra	  livskvaliteten	  i	  staden.	  Det	  förutsätter	  att	  tactical	  urbanism	  
leder	  till	  ökad	  livskvalitet	  i	  staden,	  att	  den	  har	  en	  positiv	  inverkan	  på	  stadens	  invånare:	  
medborgarna.	  	  	  
	  

Leder	  tactical	  urbanism	  till	  gentrifiering?	  	  
	  
Tactical	  urbanism	  omgärdas	  idag	  av	  en	  känsla	  av	  coolhet,	  kreativitet	  och	  estetik	  (Mould,	  
2014).	  Taktiker	  för	  att	  återta	  det	  urbana	  offentliga	  rummet	  såsom;	  gerillaodling,	  
fröbombning,	  pop-‐up	  affärer,	  mobila	  försäljare,	  food	  trucks,	  pavement-‐to-‐plazas	  (göra	  om	  
trottoarer	  och	  gator	  till	  torg),	  intersection	  repair	  (stora	  målningar	  på	  vägbana	  och	  torg)	  och	  
fickparker	  (Shapiro,	  2013)	  har	  gjort	  den	  populär	  framförallt	  bland	  unga	  välutbildade	  
(Mould,	  2014).	  Denna	  grupp	  flyttar	  till	  bostadsområden	  där	  tactical	  urbanism	  opererar	  och	  
eftersom	  de	  flesta	  tactical	  urbanism	  projekt	  sker	  i	  innerstaden	  eller	  i	  områden	  nära	  
innerstaden	  är	  det	  där	  de	  helst	  vill	  bo,	  vilket	  medför	  en	  gentrifieringsprocess	  i	  dessa	  
områden.	  Enligt	  Richard	  Floridas	  teorier	  om	  den	  ”kreativa	  staden”	  är	  denna	  unga	  
professionella	  elit	  en	  del	  av	  den	  ”kreativa	  klass”	  han	  pratar	  om,	  och	  vad	  den	  neoliberala	  
ekonomin	  eftersöker	  till	  ”kreativa	  städer”.	  Den	  ”kreativa	  klassteorin”	  och	  dess	  effekter	  med	  
gentrifiering	  har	  varit	  central	  i	  modern	  urban	  politik,	  men	  har	  blivit	  kritiserat	  för	  att	  öka	  
sociala,	  kulturella	  och	  ekonomiska	  ojämlikheter	  i	  staden.	  (Mould,	  2014).	  	  
	  
Användandet	  av	  tactical	  urbanism	  har	  blivit	  ett	  till	  sätt	  för	  städer	  att	  göra	  om	  offentliga	  
platser	  för	  att	  dessa	  ska	  tillfredsställa	  de	  människor	  vilka	  har	  pengar	  (Shapiro,	  2013),	  
metoden	  har	  därmed	  blivit	  den	  quick	  fix	  samtida	  urbanpolitik	  efterlängtat	  (Mould,	  2014). 
Dock	  kan	  tactical	  urbanism-‐projekt	  i	  områden	  vilka	  genomgår	  en	  snabb	  gentrifiering	  lindra	  
en	  del	  av	  de	  spänningar	  vilka	  finns	  i	  dessa	  stadsdelar	  (Shapiro,	  2013).	  Men	  en	  ”kreativa	  
staden”	  politik	  vilken	  stödjer	  DIY-‐urbanism	  (och	  liknande	  metoder,	  mitt	  tillägg)	  förbättrar	  
osannolikt	  situationen	  för	  hemlösa	  och	  andra	  utsatta	  grupper.	  Denna	  typ	  av	  politik	  hyllar	  
nämligen	  billiga	  lösningar	  vilka	  skapar	  utrymme	  för	  kreativitet	  och	  konst,	  medan	  ”icke	  
kreativa”	  verksamheter	  och	  svaga	  socioekonomiska	  grupper	  lämnas	  utanför.	  (Deslandes,	  
2012).	  Mycket	  tyder	  på	  att	  tactical	  urbanism	  främjar	  en	  gentrifieringsprocess	  i	  vissa	  
stadsdelar,	  men	  vad	  innebär	  det	  i	  så	  fall	  för	  metoden	  ifall	  en	  av	  dess	  grundläggande	  stenar,	  
att	  vara	  en	  röst	  för	  de	  svaga,	  försvinner	  mer	  och	  mer?	   
 

Har	  tactical	  urbanism	  förlorat	  sin	  själ?	  
	  
Tactical	  urbanism	  bidrar	  till	  att	  skapa	  en	  mer	  medborgarorienterad	  och	  medborgarvänlig	  
stad	  samtidigt	  som	  den	  gör	  människorna	  aktiva.	  Men	  det	  är	  tydligt	  att	  vissa	  grupper	  gynnas	  
mer	  av	  den	  än	  andra,	  speciellt	  de	  vilka	  flyttar	  till	  områden	  vilken	  genomgår	  gentrifiering.	  	  
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Tactical	  urbanism	  håller	  på	  att	  bli,	  om	  den	  inte	  redan	  blivit	  det,	  inkorporerad	  i	  den	  
neoliberala	  stadsutvecklings	  agendan.	  Efter	  finanskrisen	  2008	  har	  metoden	  nämligen	  lyfts	  
fram	  av	  politiker	  och	  stadspolitiska	  institut	  som	  ett	  verktyg	  inom	  ramen	  för	  
”stadsförnyelse”.	  Dess	  riktlinjer	  har	  marknadsförts	  och	  lanserats	  som	  ett	  alternativ	  till	  
ordinarie	  stadsplanering,	  men	  har	  samtidigt	  behållit	  sin	  kreativa	  ideologi	  vilken	  är	  
nödvändig	  för	  städer	  som	  anammat	  den	  ”kreativa	  klassteorin”.	  (Mould,	  2014).	  Städer	  har	  
därför	  kunnat	  kapitalisera	  tactical	  urbanism-‐idén	  så	  att	  den	  passar	  in	  i	  rådande	  
kommersiella	  utvecklingsstrategier	  (Mould,	  2014),	  den	  dominanta	  strukturen	  försöker	  
ansluta	  sig	  och	  dra	  nytta	  av	  gräsrotsrörelsens	  arbete,	  en	  relation	  vilken	  troligtvis	  är	  
antagonistisk	  (Zeiger,	  2012).	  	  
	  
Den	  önskan	  vilken	  har	  funnits	  hos	  tactical	  urbanism	  aktivister	  att	  metoden	  skulle	  bli	  
accepterad	  av	  stad	  och	  kommun	  sker	  på	  bekostnad	  av	  en	  förlust	  av	  det	  taktiska	  till	  förmån	  
för	  urbanismen.	  Och	  istället	  för	  att	  bli	  en	  reaktion	  mot	  den	  neoliberala	  stadsutvecklingen	  
och	  stärka	  de	  socialt,	  politiska	  och	  ekonomiskt	  exkluderade	  är	  tactical	  urbanism	  på	  väg	  att	  
bli	  ett	  politiskt	  verktyg	  tom	  på	  taktiker.	  (Mould,	  2014).	  
Möjligheten	  till	  att	  informellt	  ockupera	  stadsrummet	  är	  ett	  utryck	  mot	  klassmakten	  
(Deslandes,	  2012)	  och	  just	  det	  ligger	  i	  tactical	  urbanisms	  natur	  (Mould,	  2014).	  Det	  
osanktionerade	  och	  icke	  helt	  legala	  aktiviteter	  finns	  inom	  teorin,	  och	  har	  lyfts	  fram	  som	  en	  
viktig	  del	  av	  dess	  existensberättigande.	  Många	  av	  aktiviteterna	  vilka	  nu	  återfinns	  under	  
dess	  samlingsnamn	  har	  en	  gång	  varit,	  eller	  är	  fortfarande,	  samhällsomstörtande	  och	  i	  vissa	  
fall	  illegala,	  t.ex.	  stickgrafitti,	  ad-‐busting	  (göra	  parodi	  på	  politisk	  eller	  kommersiell	  reklam)	  

eller	  gerillaodling.	  Men	  dessa	  varianter	  av	  aktioner	  får	  
stå	  tillbaka	  för	  mer	  vardagliga	  och	  ekonomiskt	  
exploaterbara	  aktioner.	  Tactical	  urbanisms	  inordnande	  i	  
den	  politiska	  stadsplaneringen	  har	  medfört	  att	  den	  
förlorat	  sin	  ideologiska	  relation	  till	  det	  reaktionära,	  
omstörtande	  och	  anti-‐hegemoniska.	  (Mould,	  2014).	  	  
	  
Mould	  (2014)	  tar	  upp	  ett	  exempel	  på	  ett	  tactical	  
urbanism-‐projekt	  från	  USA	  vilken	  förlorat	  sin	  
interventionistiska3	  handling.	  Parklets	  (fickparker)	  
startade	  i	  San	  Francisco	  2005	  med	  att	  hyra	  en	  
parkeringsficka	  och	  göra	  om	  den	  till	  en	  park	  under	  
några	  timmar,	  en	  form	  av	  gerillaplanering	  och	  den	  har	  
en	  central	  del	  i	  tactical	  urbanism-‐agendan.	  Sedan	  dess	  
har	  aktionen	  spridit	  sig,	  det	  finns	  nu	  Park(ing)	  Days	  inte	  
bara	  i	  städer	  över	  hela	  USA	  utan	  även	  i	  städer	  runt	  om	  i	  
världen,	  och	  borgmästare	  i	  dessa	  städer	  har	  börjat	  göra	  
dem	  till	  permanenta	  inslag.	  	  Philadelphia	  har	  en	  parklet-‐
plan	  och	  en	  ”hur-‐man-‐gör-‐guide”	  för	  stadsbor	  vilka	  vill	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  “Intervention	  (ingripande,	  medling)	  avser	  akt	  då	  tredje	  part	  ingriper	  i	  en	  fråga	  för	  att	  värna	  sina	  intressen”	  
(Wikipedia,	  2013c).	  

Figur	  18,	  "hur	  man	  gör	  guide"	  (Pavement	  to	  
Park,	  2014).	  
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sätta	  upp	  en	  fickpark,	  Boston	  och	  San	  Diego	  har	  sen	  
något	  år	  tillbaka	  strategier	  för	  hur	  staden	  kan	  arbeta	  
med	  parklets.	  (Mould,	  2014).	  I	  San	  Francisco	  har	  
staden	  skapat	  en	  egen	  hemsida	  för	  sitt	  parklets-‐
program	  och	  precis	  som	  i	  Philadelphia	  finns	  en	  ”hur-‐
man-‐gör-‐guide”,	  men	  där	  kan	  även	  San	  
Franciscoborna	  fylla	  i	  en	  ansökan	  för	  att	  anordna	  en	  
parklet	  (Pavement	  to	  Park,	  2014).	  Godkänns	  
ansökan	  står	  privatpersonen,	  organisationen	  eller	  
företaget	  för	  material,	  design,	  installation	  och	  
underhåll,	  staden	  hjälper	  till	  med	  utformning	  och	  
installation	  och	  styr	  till	  stor	  del	  hur	  fickparken	  ska	  bli	  (Smith,	  2013).	  Att	  uppföra	  en	  parklet	  
kostar,	  enligt	  Alexis	  Smith	  (2013)	  urban	  designer	  på	  Planning	  Department	  i	  San	  Francisco,	  
normalt	  mellan	  8000-‐24.000	  dollar	  (beroende	  på	  design,	  material	  och	  antalet	  
parkeringsplatser	  som	  nyttjas).	  Själva	  ansökan	  för	  en	  parklet	  kräver	  ett	  tillstånd	  vilken	  
kostar	  1600	  dollar	  för	  den	  som	  gör	  ansökan	  och	  den	  kan	  förnyas	  varje	  år	  för	  200	  dollar	  
(Smith,	  2013).	  Neil	  Hrushowy	  (2013),	  manager	  på	  Planning	  Department	  i	  San	  Francisco,	  
hävdar	  att	  det	  tar	  mellan	  en	  till	  tre	  månader	  att	  få	  sin	  parklet-‐ansökan	  godkänd	  och	  
installerad.	  Mould	  (2014)	  menar	  att	  detta	  är	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  att	  tactical	  urbanism	  
aktiviteter	  har	  börjat	  infogas	  i	  den	  urbana	  stadsförvaltningen	  i	  syfte	  att	  främja	  ett	  urbant	  
varumärke.	  Ett	  varumärke	  vilken	  är	  cool,	  kreativ	  och	  genomborrat	  av	  PR-‐reklam,	  samtidigt	  
som	  staden	  skapar	  en	  kontroll	  över	  dessa	  urbana	  interventionistiska	  och	  reaktionära	  
aktioner	  (Mould,	  2014).	  	  
	  
Även	  DIY-‐urbanism	  (varav	  några	  aktioner	  återfinns	  inom	  tactical	  urbanism	  (Mould,	  2014))	  
kan	  utnämnas	  ”formella”	  av	  staden	  medan	  andra	  varianter	  av	  informalitet	  fortsätter	  att	  
vara	  kriminellt,	  exempelvis	  hemlösas	  och	  tiggares	  situation	  (Deslandes,	  2012).	  Parkettes,	  en	  
variant	  av	  parklets	  men	  på	  tomma	  eller	  övergivna	  platser	  omgjord	  för	  grönska,	  lekplats	  
eller	  rekreation	  (Urban	  Dictionary,	  2005),	  är	  lyckade	  på	  så	  sätt	  att	  de	  ökar	  det	  sociala	  livet	  i	  
små	  stadsrum	  (Shapiro,	  2013).	  Men	  de	  är	  inte	  lösningar	  på	  en	  misslyckad	  
planeringsprocess,	  snarare	  ett	  symptom	  på	  en	  omstrukturering	  av	  det	  urbana	  rummet	  där	  
missgynnade	  sociala	  grupper	  inte	  är	  representerade	  (Shapiro,	  2013).	  	  
	  
Tactical	  urbanism	  har	  skiljt	  sig	  från	  sitt	  ursprung,	  den	  tappar	  mer	  och	  mer	  av	  tactical	  och	  
övergår	  till	  att	  bara	  vara	  urbanism.	  En	  urbanism	  vilken	  försöker	  förverkliga	  den	  urbana	  
strategin,	  vilket	  enligt	  Lefebvre	  är	  den	  ”industriella	  staden”,	  en	  stad	  vars	  syfte	  är	  på	  
produktion	  och	  konsumtion.	  (Mould,	  2014).	  de	  Certeaus	  ord	  om	  taktik	  är	  därför	  värd	  att	  
upprepa:	  ”Vad	  den	  än	  vinner,	  kan	  den	  inte	  behålla”	  (egen	  översättning	  De	  Certeau,	  1988	  s.	  
xix),	  vilket	  jag	  tolkar	  att	  det	  är	  en	  metod	  vilken	  på	  ett	  sätt	  lever	  sitt	  eget	  liv,	  att	  den	  ej	  går	  att	  
styra	  över.	  Dessutom	  är	  taktik	  enligt	  de	  Certeau	  (1988)	  en	  metod	  för	  de	  svaga,	  de	  icke	  
styrande	  i	  samhället	  vilka	  i	  ett	  rådande	  system	  har	  svårt	  att	  påverka	  och	  göra	  sin	  röst	  hörd.	  
Den	  första	  gnistan	  utav	  kreativitet	  startar	  när	  taktiken	  frigör	  sig	  från	  den	  urbana	  strategin.	  
Men	  när	  taktik	  blir	  en	  del	  av	  politiken	  till	  ”den	  kreativa	  staden”	  slutar	  de	  att	  vara	  taktik	  och	  
övergår	  till	  något	  annat.	  Tactical	  urbanism	  har	  idag	  blivit	  ett	  varumärke	  och	  används	  för	  att	  
marknadsföra	  den	  ”kreativa	  staden”.	  (Mould,	  2014).	  	  

Figur	  19,	  parklet	  i	  San	  Francisco	  (Pavement	  to	  
Park,	  2014).	  
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Ur	  ett	  svenskt	  perspektiv	  skrev	  Nabila	  Abdul	  Fattah	  (2014),	  ledarskribent	  på	  tidningen	  ETC,	  
angående	  konst	  och	  kultursatsningar	  i	  miljonprogrammet	  och	  att	  dessa	  projekt	  “…	  ska	  
präglas	  av	  medborgarinflytande”.	  Hon	  menar	  att	  alldeles	  för	  många	  projekt,	  från	  staten	  
eller	  kommunen,	  kommer	  utifrån	  själva	  miljonprogramsområdet	  av	  människor	  vilka	  oftast	  
vill	  förverkliga	  sina	  idéer	  än	  att	  lyssna	  på	  de	  som	  finns.	  Kompetensen	  finns,	  därför	  borde	  
staden	  istället	  lita	  på	  att	  invånarna	  själva	  kan	  skapa	  och	  utöva	  sin	  egen	  konst	  och	  kultur,	  
från	  idé	  till	  slutproduktion	  (Fattah,	  2014).	  
	  
Temporära	  projekt	  och	  aktiviteter,	  och	  viljan	  av	  att	  skapa	  dem,	  har	  idag	  blivit	  väldigt	  
populära.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  idén	  bara	  blir	  en	  kortvarig	  trend	  och	  sen	  efter	  några	  år	  glöms	  
bort	  efter	  att	  nyhetens	  behag	  lagt	  sig.	  (Bishop	  &	  Williams,	  2012).	  Eller	  kan	  taktiska	  aktioner	  
bli	  en	  vändpunkt	  och	  skapa	  en	  större	  förändring	  på	  hur	  det	  offentliga	  rummet	  används	  och	  
upplevs	  (Merker	  i	  Hou	  et	  al.,	  2010)?	  Enligt	  Bishop	  och	  Williams	  (2012)	  finns	  det	  möjlighet	  
att	  idén	  förändrar	  synen	  på	  användning	  av	  mark	  och	  byggnader,	  och	  skapar	  ett	  
paradigmskifte	  för	  urban	  policy,	  användningen	  av	  staden	  och	  dess	  mål.	  Allt	  fler	  städer	  
anammar	  policys	  för	  tactical	  urbanism,	  Stockholms	  stad	  är	  en	  av	  dem,	  vilket	  har	  lett	  till	  en	  
försvenskad	  variant	  döpt	  till	  ”idéburen	  stadsförbättring”.	  Dessa	  riktlinjer	  kan	  vara	  ett	  sätt	  
att	  låta	  medborgaren	  påverka	  det	  offentliga	  rummet	  mer	  och	  att	  tillåta	  ett	  mer	  flexibelt	  
stadsrum.	  Paradigmskifte	  eller	  ej,	  så	  är	  idéburen	  stadsförbättring	  en	  del	  av	  en	  global	  trend.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  20,	  "Draw	  your	  dreams,	  write	  your	  ideas."	  (Dykstra,	  2013). 
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3.	  Stockholm	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  
 

Stockholm	  ska	  vara	  en	  stad	  i	  världsklass.	  I	  denna	  vision	  ingår	  att	  alla	  
stockholmare,	  oavsett	  var	  man	  bor,	  ska	  kunna	  känna	  stolthet	  över	  sin	  stad.	  En	  
nyckelfaktor	  i	  denna	  strävan	  är	  att	  stockholmarna	  själva	  görs	  delaktiga	  i	  
stadens	  utveckling.	  Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  framföra	  både	  synpunkter	  och	  idéer	  
kring	  stadens	  utveckling	  samtidigt	  som	  politiken	  ska	  vara	  lyhörd	  för	  de	  
önskemål	  som	  finns.	  Med	  denna	  målsättning	  införde	  Alliansen	  idéburen	  
stadsförbättring	  i	  budget	  för	  2014.	  Avsikten	  är	  att	  nyttja	  vårt	  gemensamma	  
stadsrum	  än	  mer	  effektivt,	  genom	  att	  öppna	  upp	  förbisedda	  delar	  av	  både	  
stadsmiljö	  och	  fastigheter	  för	  utvecklingsprojekt	  i	  begränsad	  skala.	  –	  Sten	  
Nordin,	  f.d.	  borgarråd,	  ur	  Utlåtande	  2013:	  Riktlinjer	  för	  idéburen	  
stadsförbättring	  (Stockholms	  stad,	  2013d)	  	  

	  
Denna	  andra	  del	  av	  uppsatsen	  syftar	  till	  att	  undersöka	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  
idéburen	  stadsförbättring,	  vad	  det	  är	  för	  något	  och	  om	  dess	  koppling	  till	  tactical	  urbanism.	  
Dessutom	  undersöker	  jag	  vilka	  tankar	  staden	  har	  för	  riktlinjens	  betydelse	  och	  hur	  den	  ska	  
implementeras.	  Första	  avsnittet	  är	  en	  introduktion	  till	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  dess	  
riktlinjer.	  I	  andra	  delen	  har	  jag	  intervjuat	  tjänstemän	  inom	  Stockholm	  stad	  för	  att	  ta	  del	  av	  
deras	  syn	  på	  idéburen	  stadsförbättring,	  hur	  de	  arbetar	  och	  vilka	  projekt	  som	  har	  hunnit	  
genomföras.	  	  

Idéburen	  stadsförbättring	  och	  dess	  riktlinjer	  
	  
I	  den	  budget	  vilken	  staden	  tog	  fram	  för	  år	  2013	  gavs	  det	  i	  uppdrag	  till kommunstyrelsen	  att	  
ta	  fram	  riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  (Stockholms	  stad,	  2014a).	  Riktlinjerna	  
fastställdes	  av	  kommunfullmäktige	  och	  i	  följande	  budget	  gavs	  stadens	  samtliga	  nämnder	  
och	  bolag	  i	  uppdrag,	  att	  under	  2014	  implementera	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  
stadsförbättring i	  sina	  respektive	  verksamheter	  (Stockholms	  stad,	  2013d;	  Stockholms	  stad	  
2014a).	  	  	  
	  
Tanken	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  att	  den	  ska	  “…	  underlätta	  och	  möjliggöra	  för	  
stockholmarna	  att	  själva	  påverka	  sin	  närmiljö”	  (Stockholms	  stad,	  2014a	  s.	  1).	  Enligt	  
Stockholm	  stad	  (2013d;	  2014a) är målet	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  att	  låta	  
stockholmarna	  själva	  utveckla	  stadsrummet	  och	  att	  det	  används	  mer.	  Detta	  ska	  ske	  genom	  
att	  staden	  öppnar	  upp	  förbisedda	  delar	  av	  den	  “…	  gemensamma	  stadsmiljö(n)	  och	  
fastigheter	  för	  utvecklingsprojekt	  i	  begränsad	  skala”	  (Stockholms	  stad,	  2014a	  s.	  1).	  
Riktlinjerna	  har	  enligt	  Stockholms	  stad	  (2013d)	  utformats	  utifrån	  ovanstående	  
förhållningssätt	  och	  tanken	  är	  att	  de	  ska	  vara	  ett	  stöd	  i	  berörda	  nämnder	  och	  bolags	  arbete	  
och	  i	  deras	  dialog	  med	  medborgarna,	  detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  stockholmarnas	  idéer	  tas	  
tillvara.	  
	  

Idéburen	  stadsförbättring	  kan	  innebära	  att	  förslag	  kommer	  fram	  från	  nämnder	  
och	  styrelser	  i	  dialog	  med	  stockholmarna.	  Det	  betyder	  att	  stockholmarna	  ges	  
en	  möjlighet	  att	  påverka	  sin	  egen	  närmiljö.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  ta	  en	  
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oanvänd	  gräsyta	  mellan	  fastigheter	  för	  stadsodling,	  att	  temporärt	  tomma	  
lokaler	  används	  som	  gallerier	  och	  scener	  eller	  att	  ogästvänliga	  betong-‐	  och	  
asfaltsytor	  rustas	  för	  att	  kännas	  välkomnande	  och	  kunna	  utnyttjas	  som	  
offentliga	  platser.	  Ur	  Kommunfullmäktiges	  förslag	  till	  budget	  2014	  för	  
Stockholms	  stad	  (Stockholms	  stad,	  2013a	  s.	  75)	  

	  
I	  riktlinjerna,	  vilka	  är	  framtagna	  av	  Stadsledningskontorets	  Förnyelseavdelning,	  står	  det	  att	  	  	  
“…	  staden	  ska	  ta	  tillvara	  relevanta	  förslag	  som	  inkommer	  till	  nämnder	  och	  styrelser	  i	  dialog	  
med	  stockholmarna.”	  (Stockholms	  stad,	  2013b	  s.	  1).	  För	  att	  förslagen	  ska	  bli	  godkända	  inom	  
ramen	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  bör	  de	  förväntas	  öka	  nyttan	  för	  stadens	  medborgare	  
och	  besökare	  (Stockholms	  stad,	  2013b).	  ”Förbättringarna	  skall	  bidra	  till	  ökad	  trygghet,	  
försköning	  eller	  göra	  staden	  mer	  upplevelserik.”	  (Stockholms	  stad,	  2013b	  s.	  1).	  För	  att	  
uppnå	  detta	  är	  det	  enligt	  riktlinjerna	  viktigt	  att	  kommunen	  agerar	  lika	  över	  i	  alla	  
förvaltningar	  och	  att	  stockholmarna	  vägleds	  genom	  kommunens	  interna	  processer	  på	  så	  
sätt	  att	  medborgarna	  får	  snabb	  återkoppling	  och	  att	  de	  har	  lätt	  för	  att	  hur	  deras	  förslag	  
behandlas	  (Stockholms	  stad,	  2013b).	  Riktlinjerna	  framhåller	  vikten	  av	  god	  kommunikation,	  
medborgarna	  ska	  mötas	  av	  ”…	  en problemlösande	  attityd	  och	  positiv	  inställning.”	  
(Stockholms	  stad,	  2013b	  s.	  1),	  de	  befintliga	  kontaktvägar	  vilka	  redan	  finns	  ska	  användas,	  
t.ex.	  boendedialoger,	  planprocesser	  och	  samråd	  men	  även	  genom	  en	  direktkontakt	  med	  
berörda	  förvaltningar.	  De	  idéer	  som	  kommer	  upp	  under	  dessa	  dialoger	  ska,	  inom	  ramen	  för	  
idéburen	  stadsförbättring,	  kunna	  brytas	  ut	  och	  formas	  till	  egna	  projekt.	  (Stockholms	  stad,	  
2013c).	  Förvaltningarna	  ska	  också	  arbeta	  med	  nya	  sätt	  för	  att	  uppmuntra	  stockholmarna	  
att	  komma	  med	  förslag	  (Stockholms	  stad,	  2013c),	  men	  riktlinjerna	  ger	  inga	  exempel	  på	  hur	  
sådana	  “nya	  kommunikationskanaler”	  kan	  se	  ut,	  mer	  än	  att	  nämna	  att	  det	  är	  viktiga.	  	  
	  
Om	  en	  idé	  faller	  inom	  ramen	  för	  idéburen	  stadsförbättring,	  och	  ska	  genomföras,	  beslutas	  
det	  i	  enlighet	  med	  fastställd	  delegationsordning	  för	  ansvarig	  nämnd	  eller	  bolag.	  Det	  är	  upp	  
till	  varje	  förvaltning	  att	  prioritera	  vilka	  projekt	  som	  ska	  utföras,	  kostnad	  tas	  ur	  befintlig	  
budget	  men	  “extern	  finansiering	  och	  samfinansiering	  uppmuntras.”	  (Stockholms	  stad,	  
2013c	  s.	  3).	  
	  

Vägledande	  principer	  för	  prioritering	  av	  idéer	  
	  
”Idéburen	  stadsförbättring	  är	  förslag	  som	  förväntas	  öka	  nyttan	  för	  fler	  medborgare	  och	  
som	  bidrar	  till	  ökad	  trygghet,	  försköning	  eller	  gör	  staden	  mer	  upplevelserik.”	  (Stockholms	  
stad,	  2013b	  s.	  1). Vid	  beslut	  om	  idéburen	  stadsförbättring	  ska	  projekten	  följa	  nedanstående	  
principer	  (Stockholms	  stad,	  2013c	  s.	  2):	  

– ”Bidra	  till	  uppfyllelse	  av	  kommunfullmäktiges	  mål.	  
– Genomföras	  inom	  ansvarig	  nämnds	  eller	  bolags	  ordinarie	  budget	  eller	  med	  stöd	  av	  

extrem	  finansiering.	  	  
– Utveckla	  förbisedda	  delar	  av	  den	  gemensamma	  stadsmiljön	  och	  fastigheter.	  	  
– Komma	  som	  en	  idé	  från	  stockholmarna	  eller	  i	  dialog	  med	  stockholmarna.	  
– Bidra	  till	  ökad	  trygghet,	  försköning,	  göra	  staden	  mer	  upplevelserik	  eller	  skapa	  nya	  

levande	  mötesplatser.	  
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– Vara	  nydanande.	  Med	  nydanande	  menas	  ny	  verksamhet	  eller	  nytänkande	  för	  att	  
förbättra,	  aktivera	  eller	  levandegöra	  offentliga	  platser	  eller	  lokaler.	  Projekten	  ska	  
kunna	  spridas	  till	  övriga	  delar	  av	  staden.	  

– Vara	  tydligt	  avgränsade	  i	  tid	  och	  budget.	  
– Beslut	  om	  projekt	  ska	  prioriteras	  utifrån	  genomförande	  av	  andra	  projekt.	  
– Planeras,	  genomföras,	  följas	  upp	  och	  redovisas	  i	  enlighet	  med	  ansvarig	  nämnds	  

interna	  rutiner.”	  	  
	  
I	  budgeten	  för	  2014	  avsattes	  det	  10	  mnkr	  till	  stadsdelsnämnderna	  för	  att	  markera	  att	  de	  
skulle	  arbeta	  med	  implementeringen.	  Summan	  fördelades	  ut	  bland	  de	  fjorton	  
stadsdelsnämnderna,	  vilka	  i	  sin	  tur	  prioriterade	  hur	  mycket	  varje	  stadsdelsförvaltning	  
skulle	  få	  i	  anslag	  till	  deras	  verksamhet.	  Anslaget	  kan	  användas	  till	  implementering	  eller	  
finansiera	  själva	  förslagen.	  (Informant	  1,	  2014).	  Men	  dessa	  medel	  blir	  inte	  särskilt	  mycket	  
väl	  utfördelat	  bland	  alla	  förvaltningar	  (Informant	  1,	  2014;	  Informant	  5,	  2014).	  Därför	  kom	  
det	  den	  19	  augusti	  2014	  komplement	  till	  riktlinjerna	  samt	  möjlighet	  för	  nämnderna	  att	  
ansöka	  om	  extra	  medel	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  för	  år	  2014	  (Informant	  1,	  2014).	  
	  
Meningen	  med	  de	  kompletterande	  anvisningarna	  var	  att	  uppmana	  nämnderna	  att	  
implementera	  idéburen	  stadsförbättring	  samt	  underlätta	  för	  ett	  antal	  första	  
stadsmiljöprojekt	  vilka	  skulle	  kunna	  tjäna	  som	  exempel	  och	  inspiration.	  För	  att	  säkerställa	  
att	  de	  inkomna	  idéerna	  verkligen	  blev	  av	  tillfördes	  därför	  5	  mnkr	  som	  förvaltningarna	  
kunde	  ansöka	  hos	  stadsledningskontoret	  för	  projekt.	  Medlen	  var	  endast	  till	  för	  drift,	  ej	  
investering,	  och	  kunde	  sökas	  ifall	  förvaltningen	  kunde	  redovisa	  att	  de	  gjort	  av	  med	  de	  
grundläggande	  tilldelade	  medlen.	  (Informant	  1,	  2014;	  Stockholms	  stad,	  2014b).	  	  
	  
Riktlinjerna	  beskriver	  hur	  tjänstemännen	  ska	  arbeta	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  det	  
ger	  en	  bild	  på	  syftet	  med	  riktlinjerna.	  För	  att	  bredda	  denna	  bild	  har	  jag	  även	  valt	  att	  ta	  med	  
f.d.	  borgarrådet	  Sten	  Nordins	  utlåtande	  inför	  beslutandet	  av	  riktlinjerna	  i	  
kommunfullmäktige.	  	  
	  

Borgarrådets	  tankar	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  
	  
I	  utlåtandet	  till	  Riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  (Stockholms	  stad,	  2013d),	  anförde	  
f.d.	  borgarrådet	  Sten	  Nordin	  tanken	  bakom	  riktlinjerna	  och	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  
förekommer	  i	  städer	  över	  hela	  världen.	  Exemplet	  han	  tar	  upp,	  ett	  stort	  tactical	  urbanism-‐
projekt	  där	  staden	  New	  York	  förvandlade	  Times	  Square	  från	  en	  trafikplats	  till	  ett	  torg,	  är	  “…	  
talande	  för	  de	  möjligheter	  som	  finns	  inom	  existerande	  ramar	  –	  bara	  vi	  tar	  chansen	  att	  
förverkliga	  och	  lyssna	  till	  de	  många	  kreativa	  idéer	  som	  finns.”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  
5).	  Med	  detta	  som	  exempel	  tydliggörs	  ,	  enligt	  mig,	  visionen	  för	  idéburen	  stadsförbättring;	  
staden	  ska	  förbättra	  stadsrummet	  med	  hjälp	  av	  näringsidkare4.	  Stockholms	  stad	  ska	  
förhålla	  sig	  olika	  till	  och	  ha	  varierande	  ansvar	  beroende	  på	  projektets	  omfattning	  och	  
tanken	  bakom	  medborgarens	  idé.	  Vid	  större	  projekt	  ska	  staden	  ta	  initiativet	  tillsammans	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Omvandlingen	  av	  Times	  Square	  gjordes,	  i	  samarbete	  med	  näringsidkare,	  steg	  för	  steg	  med	  små	  medel	  under	  
några	  år	  innan	  ett	  mer	  permanent	  torg	  blev	  till	  (Burden,	  2013).	  
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med	  näringsidkare,	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  ”…	  stadens	  roll	  främst	  att	  inta	  en	  tillåtande	  och	  
problemlösande	  attityd	  och	  att	  det	  är	  idébäraren	  själv	  som	  ansvarar	  för	  genomförandet”	  
(Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5)	  samt	  ha	  en	  aktiv	  roll	  i	  processen.	  ”Finns	  behov	  för	  att	  
genomförande	  av	  projekt	  ska	  ske	  kan	  nämnderna	  även	  bistå	  finansiellt,	  juridiskt	  och	  
praktiskt,	  men	  de	  ska	  inte	  utgå	  ifrån	  att	  behöva	  stå	  för	  finansiering	  och	  faktiskt	  
genomförande”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5).	  
	  
Vidare	  menar	  Nordin	  att	  det	  är	  det	  viktigt	  “…	  att	  det	  finns	  en	  konkret	  och	  väl	  
kommunicerad	  strategi	  i	  hela	  organisationen	  för	  hur	  idéerna	  ska	  fångas	  upp	  och	  
implementeras	  eftersom	  det	  ofta	  är	  långt	  ut	  i	  verksamheten	  som	  mötet	  mellan	  stadens	  
personal	  och	  stockholmarna	  sker.”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5).	  Information	  och	  
kommunikation	  ska	  vara	  anpassad	  till	  olika	  målgrupper,	  eftersom	  en	  del	  grupper	  kan	  ”…	  ha	  
svårt	  att	  utöva	  inflytande	  över	  sin	  närmiljö	  …”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5).	  Därför	  ska	  
staden	  eftersträva	  att	  barn	  och	  ungdomar	  och	  andra	  grupper	  ges	  möjlighet	  att	  delta	  i	  
arbetet	  med	  idéburen	  stadsförbättring.	  ”Riktlinjerna	  till	  idéburen	  stadsförbättring	  kommer	  
att	  ligga	  till	  grund	  för	  ett	  tryggare,	  vackrare	  och	  mer	  upplevelserikt	  Stockholm	  där	  fler	  
mötesplatser	  återfinns.”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5).	  
	  
Politikernas	  tanke	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  de	  framtagna	  riktlinjerna	  ligger	  i	  linje	  
med	  varandra.	  Det	  enda	  vilket	  inte	  poängteras	  i	  riktlinjerna:	  ”Idébäraren	  måste	  inte	  vara	  
skriven	  i	  den	  stadsdelsnämnd	  som	  förslaget	  berör.”	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5)	  och	  att	  
det	  ska	  finnas	  en	  väl	  kommunicerad	  strategi	  i	  hela	  organisationen	  för	  hur	  stockholmarna	  
ska	  veta	  hur	  man	  lämnar	  idéer	  och	  hur	  ett	  projekt	  blir	  till.	  Att	  det	  inte	  finns,	  och	  att	  det	  
fattas,	  någon	  tydlig	  central	  organisation	  vilken	  ser	  till	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  lika	  
över	  hela	  staden	  eller	  samlar	  in	  medborgarnas	  idéer	  är	  en	  sak	  vilket	  kommit	  fram	  utav	  de	  
intervjuer	  jag	  gjort	  med	  tjänstemän	  i	  stadsdelsförvaltningarna.	  	  
	  
Hittills	  har	  jag	  berört	  idéburen	  stadsförbättring	  kopplat	  till	  riktlinjer	  och	  politik.	  Nästa	  
avsnitt	  handlar	  om	  idéburen	  stadsförbättring	  i	  stadsdelsförvaltningarna	  och	  
tjänstemännens	  syn	  på	  den.	  
	  

Vad	  är	  idéburen	  stadsförbättring	  ute	  i	  staden?	  
	  
”Staden	  ska	  ta	  stockholmarnas	  idéer	  till	  förbättring	  på	  allvar.”	  Sten	  Nordin	  (Stockholm	  
riktlinjer,	  2013	  s.	  1).	  
	  
För	  att	  undersöka	  vad	  idéburen	  stadsförbättring	  innebär	  i	  olika	  stadsdelsförvaltningar	  har	  
intervjuer	  gjorts	  i:	  Skärholmen,	  Spånga-‐Tensta,	  Norrmalm,	  Södermalm	  och	  Enskede-‐Årsta-‐
Vantör.	  En	  intervju	  har	  även	  gjorts	  med	  stadsbyggnadskontoret,	  vilka	  även	  de	  innefattas	  av	  
riktlinjerna.	  Tjänstemännen,	  varav	  de	  flesta	  samhällsplanerare,	  arbetar	  med	  idéburen	  
stadsförbättring	  och	  har	  intervjuats	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  idéburen	  stadsförbättring	  
implementerats	  i	  just	  deras	  förvaltning	  samt	  vilken	  syn	  de	  har	  på	  riktlinjerna.	  Åsikterna	  är	  
deras	  egna	  inte	  förvaltningens.	  I	  och	  med	  att	  implementeringen	  av	  riktlinjerna	  precis	  
startat	  syftar	  inte	  intervjuerna	  till	  att	  utvärdera	  hur	  arbetet	  utförs	  på	  respektive	  förvaltning	  
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utan	  fokuserar	  på	  vilka	  varianter	  av	  projekt	  som	  gjorts	  och	  tjänstemännens	  syn	  på	  idéburen	  
stadsförbättring	  och	  dess	  riktlinjer.	  Att	  utvärdera	  arbetsmetoder	  är	  irrelevant	  i	  och	  med	  
riktlinjerna	  är	  så	  nya	  att	  förvaltningarna	  knappt	  själva	  vet	  hur	  de	  ska	  arbeta	  med	  dem.	  
Förvaltningarna	  är	  även	  till	  stor	  del	  beroende	  av	  de	  medborgarförslag	  vilka	  kommer	  in	  och	  
verksamheten	  styrs	  mycket	  därefter	  (Informant	  4,	  2014;	  Informant	  6,	  2014).	  
	  
De	  intervjuade	  tjänstemännen	  arbetar	  inte	  heltid	  med	  idéburen	  stadsförbättring,	  utan	  det	  
ingår	  i	  ordinarie	  arbetsuppgifter	  och	  har	  enligt	  dem	  lagts	  till	  som	  något	  extra	  till	  redan	  
befintliga	  uppgifter.	  Trots	  det	  ser	  samhällsplaneraren	  på	  Skärholmens	  stadsförvaltning	  det	  
som	  sin	  uppgift	  att	  ”…	  bevaka	  och	  möjliggöra	  att	  vi	  fångar	  upp	  idéer	  här	  och	  att	  vi	  
tillsammans	  med	  andra	  förvaltningar	  kommer	  framåt	  (med	  implementering	  av	  
idéburenstadsförbättring).”	  (Informant	  5,	  2014).	  
	  

Hur	  tolkar	  tjänstemännen	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring?	  
	  
Tjänstemännen	  fick	  svara	  på	  frågan	  vad	  idéburen	  stadsförbättring	  innebär	  enligt	  
Stockholms	  stad.	  Detta	  i	  syfte	  att	  se	  i	  fall	  riktlinjerna	  stämmer	  överens	  med	  planerarnas	  
uppfattning	  av	  dem.	  	  
	  
En	  av	  informanterna	  menade	  att	  där	  fanns	  flera	  olika	  svar	  men	  personen	  i	  fråga	  inte	  var	  rätt	  
person	  att	  ge	  dessa.	  Informanten	  menade	  att	  det	  generellt	  handlade	  om	  att	  ta	  tillvara	  
medborgarförslagen	  på	  ett	  bättre	  sätt;	  medborgarnas	  tankar	  och	  idéer	  om	  deras	  stad	  och	  
sin	  närmiljö	  (Informant	  5,	  2014). Liknande	  tankar	  fanns	  hos	  de	  andra	  personerna	  som	  
intervjuades:	  ”Att	  ta	  tillvara	  på	  medborgarnas	  idéer	  och	  förslag	  vilka	  är	  genomförbara.”,	  ”…	  
kul	  i	  stadsmiljön	  som	  är	  nydanande,	  tillfälligt.”	  (Informant	  2,	  2014).	  Idéburen	  
stadsförbättring	  är	  ”…	  goda	  idéer	  från	  medborgarna	  som	  kan	  lyfta	  stadens	  offentliga	  rum.”	  
(Informant	  4,	  2014).	  Informant	  7	  (2014)	  såg	  idéburen	  stadsförbättring	  som	  ett	  sätt	  att	  
utveckla	  delar	  av	  staden	  vilka	  på	  något	  sätt	  glöms	  bort.	  Även	  möjligheten	  att	  plocka	  upp	  nya	  
idéer	  och	  försköna	  staden,	  t.ex.	  stadsodling,	  vilka	  kan	  skapa	  trivsel	  på	  stadens	  
byggnadsområden	  (som	  ofta	  är	  byggarbetsplatser	  under	  lång	  tid)	  nämndes.	  ”Då	  är	  tillfälliga	  
aktiviteter	  där	  något	  som	  kan	  göras	  i	  praktiken,	  inte	  bara	  att	  det	  snackas	  om	  det.	  Och	  om	  
det	  görs	  utifrån	  vad	  medborgarna	  vill,	  så	  är	  det	  bra.”	  (Informant	  7,	  2014).	   
	  
Stadsbyggnadskontoret	  (Informant	  3,	  2014)	  menade	  på	  att	  kärnan	  är	  att	  förändra	  sin	  
närmiljö	  på	  ett	  aktivt	  och	  kreativt	  sätt,	  men	  att	  tolka	  riktlinjerna	  bokstavligen,	  att	  skapa	  
nytta	  för	  stockholmarna,	  är	  en	  ganska	  torr	  beskrivning.	  Alla	  intervjupersoner	  nämnde	  att	  
det	  var	  oklart	  vad	  idéburen	  stadsförbättring	  egentligen	  är	  och	  många	  menade	  att	  
skillnaderna	  till	  medborgarförslag	  och	  brukaravtal	  inte	  är	  speciellt	  stora.	  Dock	  skulle	  
idéburen	  stadsförbättring	  kunna	  förbättra	  medborgardialogen.	  Idén	  är	  god	  men	  ”policyn	  är	  
fortfarande	  väldigt	  öppen	  och	  allt	  går	  att	  tolka”	  (Informant	  5,	  2014),	  ”riktlinjerna	  är	  kanske	  
inte	  heller	  helt	  världsförankrade.”	  (Informant	  6,	  2014).	  	  
	  
Alla	  var	  ense	  om	  att	  de	  riktlinjer	  som	  givits	  har	  många	  krav	  vilka	  ska	  uppfyllas	  för	  att	  ett	  
projekt	  ska	  godkännas	  som	  idéburen	  stadsförbättring,	  och	  att	  alla	  riktlinjer	  därför	  inte	  
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måste	  följas	  helt	  (Informant	  2,	  2014;	  Informant	  4,	  2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  
2014).	  ”Det	  ska	  vara	  nydanande,	  trygghet	  och	  förskönande.	  Inga	  orimliga	  riktlinjer	  att	  
uppfylla,	  men	  när	  det	  är	  kort	  om	  tid	  måste	  man	  hitta	  genomförbara	  projekt,	  då	  kanske	  man	  
inte	  kan	  sitta	  och	  fundera	  på	  om	  projektet	  verkligen	  uppfyller	  alla	  riktlinjer	  fullt	  ut.	  T.ex.	  är	  
stadsodling	  nydanande?	  Ja,	  i	  alla	  fall	  på	  det	  sätt	  vi	  gör	  det	  på	  tycker	  vi.”	  (Informant	  7,	  2014).	  
	  

Tjänstemännens	  egen	  syn	  på	  vad	  begreppet	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  
	  
Fyra	  av	  tjänstemännen	  hade	  inte	  något	  begrepp	  på	  vad	  idéburen	  stadsförbättring	  eller	  
tactical	  urbanism	  som	  ett	  fenomen	  var	  innan	  uppdraget	  kom,	  en	  annan	  hade	  läst	  lite	  om	  
tactical	  urbanism	  innan	  men	  har	  svårt	  att	  urskilja	  metoden	  från	  andra	  (Informant	  2,	  2014;	  
Informant	  4,	  2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Det	  var	  bara	  
stadsbyggnadskontoret	  som	  var	  insatt	  i	  begreppet	  tactical	  urbanism	  och	  ställde	  sig	  positiv	  
till	  att	  staden	  skulle	  ta	  fram	  egna	  riktlinjer	  för	  metoden,	  för	  informant	  3	  (2014)	  innebär	  
idéburen	  stadsförbättring	  ”Att	  öka	  möjligheterna	  att	  påverka	  sin	  närmiljö	  och	  kunna	  göra	  
det	  på	  ett	  mer	  lekfullt	  och	  experimentellt	  sätt”,	  vilket	  är	  en	  något	  friare	  och	  kreativare	  
synsätt	  än	  riktlinjernas.	  
	  	  
Alla	  tjänstemännen	  ställde	  sig	  positiva	  till	  idén,	  även	  om	  de	  inte	  fullt	  ut	  förstod	  den.	  Detta	  
främst	  eftersom	  stadsförbättring	  och	  medborgardialog	  är	  något	  staden	  måste	  jobba	  mer	  
med	  (Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  2014).	  ”Det	  ska	  vara	  lätt	  och	  spontant,	  men	  alla	  
direktiv	  gör	  att	  det	  inte	  är	  så	  lätt	  och	  spontant.	  Och	  det	  ska	  ju	  grunda	  sig	  på	  medborgarens	  
vilja	  och	  initiativ	  att	  göra	  något	  i	  stadsmiljön”	  (Informant	  2,	  2014),	  det	  finns	  en	  insikt	  i	  att	  
idéerna	  ska	  komma	  utifrån,	  från	  medborgarna	  (Informant	  6,	  2014),	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
stockholmarna	  känner	  sig	  sedda	  och	  hörda	  (Informant	  5,	  2014).	  	  
	  
Vilka	  stockholmare	  är	  det	  då	  som	  ska	  bli	  ”sedda	  och	  hörda”?	  Vilka	  människor	  i	  staden	  är	  
målgruppen	  för	  idéburen	  stadsförbättring?	  
	  

Vilken	  är	  målgruppen?	  
	  
För	  vilka	  målgrupper	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  till	  för	  rådde	  det	  konsensus.	  
Tjänstemännen	  menade	  att	  den	  är	  till	  för	  alla	  människor	  i	  staden	  (Informant	  2,	  2014;	  
Informant	  3,	  2014;	  Informant	  4,	  2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  2014;	  Informant	  7,	  
2014),	  men	  idéburen	  stadsförbättring	  vänder	  sig	  kanske	  framförallt	  till	  ”idésprutorna”	  
(Informant	  7,	  2014)	  eller	  till	  yngre	  människor	  (i	  ålder	  runt	  20	  år)	  som	  kanske	  har	  mer	  
energi	  att	  vilja	  förändra	  (Informant	  6,	  2014).	  
	  
Värt	  att	  uppmärksamma	  är	  att	  det	  på	  Norrmalm	  och	  Södermalm	  kommer	  det	  in	  ett	  antal	  
medborgarförslag	  och	  idéer,	  och	  inte	  bara	  från	  en	  specifik	  samhällsgrupp	  utan	  från	  flera	  
olika	  (Informant	  4,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  En	  stor	  del	  av	  i	  innerstadens	  invånare	  är	  
medelklassen,	  vilka	  tydligen	  är	  väldigt	  måna	  om	  att	  vilja	  påverka	  och	  förändra	  sin	  närmiljö	  
(Informant	  7,	  2014).	  I	  Enskede-‐Årsta-‐Vantör	  däremot	  kommer	  det	  in	  färre	  förslag	  från	  
stockholmarna	  i	  de	  mer	  välmående	  områdena,	  t.ex.	  villaförorterna	  (Informant	  6,	  2014).	  
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Informant	  6	  (2014)	  tror	  det	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  att	  integrationen	  i	  Stureby	  
(villaförorterna)	  jämfört	  med	  Rågsved	  är	  obefintlig.	  Stureby	  har	  en	  homogen	  struktur	  och	  
variationen	  i	  t.ex.	  samhällsklass,	  bakgrund	  och	  etnisk	  tillhörighet	  är	  mycket	  liten.	  Generellt	  
visar	  intervjuerna	  att	  innerstadens	  stockholmare	  är	  bättre	  på	  att	  lämna	  in	  idéer	  och	  förslag	  
än	  de	  som	  bor	  i	  förorten.	  Tjänstemannen	  på	  Södermalm	  (Informant	  4,	  2014)	  tror	  att	  om	  
staden	  vore	  bättre	  på	  att	  nå	  fram	  till	  medborgarna	  skulle	  förslag	  lämnas	  in	  av	  fler	  av	  
stadens	  olika	  grupper.	  
	  
Idag	  lämnas	  förslag	  och	  idéer	  från	  stockholmarna	  in	  till	  staden	  via	  post	  och	  stadens	  
hemsida,	  en	  del	  av	  projekten	  presenterade	  i	  denna	  uppsats	  har	  kommit	  via	  den	  kanalen	  
men	  även	  via	  medborgardialoger	  och	  när	  klagomål	  från	  medborgarna	  framförts	  på	  
nämndmöten	  (Informant	  4,	  2014;	  Informant	  6,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Även	  fast	  det	  inte	  
strömmat	  in	  idéer	  från	  stockholmarna,	  eller	  att	  de	  flesta	  av	  stadens	  grupper	  inte	  är	  
representerade,	  har	  ändå	  förvaltningarna	  påbörjat	  och	  i	  vissa	  fall	  genomfört	  en	  del	  projekt.	  	  
	  

Initierade	  projekt	  
	  
Trots	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  i	  sin	  linda	  och	  de	  extra	  medlen	  för	  2014	  först	  gick	  att	  
söka	  i	  augusti,	  har	  förvaltningarna	  verkligen	  försökt	  att	  skapa	  projekt	  vilka	  faller	  inom	  
ramen	  för	  idéburen	  stadsförbättring.	  Norrmalm	  hade	  en	  drös	  förslag	  att	  välja	  på,	  medan	  
andra	  förvaltningar	  t.ex.	  Skärholmen	  har	  haft	  färre	  förslag	  att	  arbeta	  med.	  Och	  Enskede-‐
Årsta-‐Vantör	  hittade	  i	  princip	  på	  ett	  förslag	  själva.	  Nedan	  listas	  vad	  respektive	  
stadsdelsförvaltning	  hittills	  gjort.	  
	  
Spånga-‐Tensta	  (Informant	  2,	  2014):	  
	  

-‐ Bord	  och	  bänkar	  till	  en	  boulebana	  för	  en	  grupp	  pensionärer	  i	  Tensta	  (”inte	  helt	  i	  
linje	  med	  riktlinjerna	  eftersom	  att	  de	  inte	  är	  jättetillfälliga”	  (Informant	  2,	  2014)).	  	  

-‐ Planer	  på	  stadsodling	  i	  ett	  gammalt	  industriområde,	  Bromsten.	  Ett	  samarbete	  med	  
exploateringskontoret	  vilka	  står	  för	  det	  mesta	  av	  materialet	  och	  
stadsdelsförvaltningen	  för	  administrationen.	  ”Dock	  kan	  det	  bli	  svårt	  att	  hitta	  
medborgare	  vilka	  är	  villiga	  att	  vara	  med	  och	  driva	  projektet	  och	  skötseln	  av	  
odlingslådorna.”	  (Informant	  2,	  2014).	  

	  
Norrmalm	  (där	  även	  Kungsholmen	  och	  Östermalm	  ingår)	  (Informant	  7,	  2014):	  
	  

-‐ Stadsodling	  i	  Norra	  djurgårdsstaden	  (tillfällig	  urban	  odling	  samtidigt	  på	  en	  
byggarbetsplats,	  64	  odlingslådor	  och	  jord,	  samt	  bevattning).	  	  

-‐ Biodling	  i	  Hjorthagen	  (där	  de	  boende	  har	  varit	  med	  och	  drivit	  två	  bikupor).	  	  
-‐ Muralmålning	  gjord	  av	  ungdomar	  i	  Hjorthagen.	  
-‐ Medborgardialog	  om	  upprustning	  av	  en	  natur-‐	  och	  kulturstig	  i	  Hjorthagsparken.	  
-‐ Mindre	  förbättringar	  i	  Finlandsparken	  och	  Londonparken	  på	  initiativ	  av	  

intilliggande	  skola	  och	  närboende.	  	  
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-‐ Medborgardialog	  om	  området	  under	  och	  kring	  Tranebergsbron,	  vilket	  resulterar	  i	  
pågående	  programförslag	  utifrån	  dialogen.	  	  

-‐ Genomfört	  en	  dialog	  kring	  placering	  av	  en	  ny	  agilitybana	  på	  Kungsholmen.	  	  
-‐ Samarbete	  med	  en	  odlarförening	  för	  att	  hitta	  former	  och	  platser	  för	  stadsodling	  i	  

Vanadislunden.	  
	  
Södermalm	  (Informant	  4,	  2014):	  
	  

-‐ Odlarfestival	  (praktisk	  och	  ekonomisk	  hjälp).	  
-‐ Stadsodling	  i	  Henriksdalshamnen	  (verktyg,	  lådor,	  jord)(”På	  en	  tom	  plats	  som	  är	  

stadens,	  men	  som	  ligger	  och	  väntar	  på	  att	  något	  ska	  hända,	  typiskt	  tillfälligt	  projekt.”	  
(Informant	  4,	  2014)).	  

-‐ Stadsodling	  i	  Pålsundsparken.	  
-‐ Schackbräde	  i	  Björns	  trädgård	  (”För	  att	  få	  in	  något	  annat	  på	  platsen	  än	  bara	  en	  plats	  

för	  missbrukare.”	  (Informant	  4,	  2014)).	  	  
-‐ Agilitybana	  för	  hundar	  i	  Björns	  trädgård.	  

	  
Enskede-‐Årsta-‐Vantör	  (Informant	  6,	  2014):	  
	  

-‐ Utomhusaktiviteter	  i	  Rågsved	  (parkour	  och	  andra	  typer	  av	  utomhusaktiviteter),	  ett	  
eget	  projekt	  (ej	  förslag	  från	  medborgarna,	  men	  ungdomar	  har	  framfört	  liknande	  
åsikter	  till	  stadsdelsnämndens	  politiker)	  som	  på	  sätt	  och	  viss	  stämmer	  med	  
riktlinjerna.	  	  

-‐ Använda	  Parkleks	  lokaler	  i	  Rågdalen	  för	  att	  bekosta	  nuvarande	  personal	  att	  vara	  där	  
på	  kvällarna	  för	  äldre	  ungdomar.	  	  

	  
Skärholmen	  (Informant	  5,	  2014):	  

	  
-‐ Stadsodling	  i	  Skärholmen.	  	  

Medborgarförslag	  vilka	  just	  nu	  utreds	  ifall	  de	  ska	  arbeta	  vidare	  inom	  ramen	  för	  
idéburen	  stadsförbättring: 

-‐ Kiosk. 
-‐ Boule	  inomhus	  under	  vintern	  (”Problemet	  är	  att	  vår	  stadsdelsförvaltning	  inte	  

ansvarar	  eller	  får	  hyra	  lokaler.”	  (Informant	  5,	  2014)). 
-‐ Cykelbana/hinderbana. 
-‐ Måla	  Bredäng,	  muralmålning.	  	  

	  
Vissa	  av	  dessa	  projekt	  ligger	  på	  gränsfall	  till	  riktlinjerna,	  bl.a.	  är	  de	  inte	  helt	  tillfälliga	  eller	  
att	  idéerna	  till	  projekten	  inte	  kommit	  in	  från	  stockholmarna,	  men	  förvaltningarna	  har	  valt	  
att	  se	  dem	  som	  det.	  Alla	  dessa	  idéburna	  projekt	  ligger,	  enligt	  mig,	  inom	  ramen	  för	  projekt	  
vilka	  kan	  gå	  under	  namnet	  tactical	  urbanism.	  	  
	  
Även	  fast	  denna	  fallstudie	  inte	  nämner	  hur	  de	  andra	  förvaltningarna	  har	  arbetat	  eller	  vilka	  
projekt	  de	  har	  satt	  igång,	  ger	  undersökningen	  av	  de	  fem	  ovan	  nämnda	  förvaltningarna	  en	  
bild	  på	  vilka	  varianter	  av	  tactical	  urbanism-‐projekt	  som	  har	  blivit	  till	  inom	  ramen	  för	  
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idéburen	  stadsförbättring.	  Dock	  kan	  ett	  av	  de	  mer	  kända	  projekten	  i	  Stockholm	  (Remius-‐
Strömberg,	  2014)	  vara	  på	  sin	  plats	  att	  nämna:	  Trafikkontoret	  och	  kulturförvaltningen	  
anordnade	  under	  sju	  lördagar	  sommaren	  2014,	  mellan	  28	  juni	  och	  9	  augusti,	  Open	  street	  på	  
Götgatan	  (Stockholms	  stad,	  2014c).	  Detta	  innebar	  att	  trafik	  förbjöds	  på	  delar	  av	  Götgatan	  
för	  att	  ge	  plats	  åt	  små	  gröna	  parker,	  kultur,	  mat	  och	  workshops	  (Remius-‐Strömberg,	  2014).	  
Open	  street	  har	  inte	  ingått	  i	  idéburen	  stadsförbättring	  utan	  har	  haft	  en	  egen	  budget	  (2	  
miljoner	  kronor)	  (Stockholms	  stad,	  2013a),	  men	  det	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  tactical	  
urbanism	  har	  används	  i	  Stockholm	  under	  2014.	  
	  

	  
Figur	  21,	  Open	  street	  på	  Götgatan	  (Stockholms	  stad,	  2014c).	  

Några	  av	  de	  förvaltningar	  vilka	  har	  undersökts,	  har	  ansökt	  medel	  från	  de	  extra	  anslagen	  på	  
5	  mnkr,	  men	  de	  flesta	  har	  inte	  gjort	  det.	  Detta	  bl.a.	  pga.	  att	  anslagen	  kom	  så	  sent	  eller	  att	  fler	  
potentiella	  projekt	  saknas.	  Det	  kan	  också	  bero	  på	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  något	  
vilken	  lagts	  till	  redan	  befintliga	  arbetsuppgifter	  utan	  att	  nya	  resurser	  tillkommit:	  ”Vi	  som	  
ska	  driva	  det	  jobbar	  heltid	  redan	  och	  det	  finns	  ett	  visst	  motstånd	  med	  något	  ytterligare.”	  
(Informant	  6,	  2014).	  Dock	  märks	  bristen	  på	  en	  tydlig	  kommunikation	  inom	  Stockholms	  
stad,	  t.ex.	  fick	  inte	  Stadsbyggnadskontoret	  någon	  information	  om	  det	  extra	  anslaget:	  ”Det	  
fick	  vi	  läsa	  om	  i	  tidningen.”	  (Informant	  3,	  2014).	  
	  
Stadsbyggnadskontoret	  har	  inte	  haft	  några	  egna	  projekt	  och	  har	  istället	  försökt	  arbeta	  
organisatoriskt.	  Dels	  har	  de	  försökt	  samordna	  och	  haft	  möten	  med	  andra	  förvaltningar	  för	  
hur	  staden	  ska	  kunna	  samarbeta,	  dels	  har	  man	  anordnat	  workshop	  tillsammans	  med	  
OpenLab	  för	  att	  öppna	  upp	  förståelsen	  för	  vad	  riktlinjerna	  innebär	  och	  dess	  möjligheter.	  
(Informant	  3,	  2014).	  
	  
Viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  att	  stadsdelsförvaltningarna	  även	  arbetar	  med	  medborgarförslag	  
och	  brukaravtal,	  och	  dessa	  projekt	  kan	  tyckas	  likna	  och	  passa	  in	  i	  idéburen	  stadsförbättring.	  
Men	  dessa	  projekt	  presenteras	  icke	  i	  denna	  uppsats,	  dels	  eftersom	  tjänstemännen	  redan	  
skilt	  projekten	  åt	  och	  pga.	  denna	  uppsats	  avgränsning.	   
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Varför	  behövs	  idéburen	  stadsförbättring,	  vilka	  möjligheter	  finns?	  
	  
”Kraften	  att	  förändra	  samhället	  ligger	  inte	  hos	  oss	  som	  kommun,	  utan	  hos	  medborgarna.”	  
(Informant	  6,	  2014).	  	  
	  
Dialogen	  behövs	  mellan	  stad	  och	  medborgare,	  eftersom	  att	  staden	  inte	  kan	  kontrollera	  allt	  
som	  behövs	  (Informant	  7,	  2014),	  vad	  som	  behöver	  förändras,	  vad	  människor	  vill	  ha	  
(Informant	  6,	  2014).	  Två	  av	  tjänstemännen	  poängterade	  vikten	  av	  att	  komma	  ihåg	  och	  hela	  
tiden	  påminna	  sig	  själv	  och	  sina	  kollegor	  om	  att	  tjänstemännen	  finns	  där	  för	  medborgarnas	  
skull	  (Informant	  3,	  2014;	  Informant	  6,	  2014).	  En	  informant	  tyckte	  dock	  att	  medborgarnas	  
röst	  saknades	  i	  arbetet	  med	  att	  lyfta	  och	  förbättra	  stadsdelarna	  (Informant	  6,	  2014).	  Pga.	  
detta	  vill	  man	  på	  politisk	  väg	  premiera	  medborgardialog.	  Man	  anser	  att	  det	  är	  av	  största	  
vikt	  att	  fånga	  upp	  medborgarnas	  idéer	  kring	  stadsutveckling	  och	  ta	  till	  vara	  deras	  idéer.	  På	  
så	  vis	  vill	  man	  få	  underlag	  till	  att	  fatta	  bättre	  beslut	  och	  dessutom	  förankra	  dem	  hos	  
medborgarna.	  (Informant	  4,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Stadsbyggnadskontorets	  tjänsteman	  
hoppades	  att	  riktlinjerna	  ska	  främja	  en	  kultur	  där	  medborgaren	  ska	  ha	  möjlighet	  till	  att	  
förändra	  staden,	  och	  på	  samma	  gång	  kommer	  staden	  ha	  öppet	  förhållningssätt	  till	  denna	  
typ	  av	  idéer	  och	  förändringar.	  (Informant	  3,	  2014).	  	  
	  
Eftersom	  mycket	  kommer	  att	  förändras	  i	  Stockholm	  de	  kommande	  åren	  på	  grund	  av	  att	  
staden	  växer,	  gäller	  det	  att	  hitta	  processer	  för	  medborgarna	  att	  påverka	  både	  i	  det	  stora	  och	  
i	  det	  lite	  mindre	  sammanhanget	  (Informant	  7,	  2014).	  Idéburen	  stadsförbättring	  skulle	  
kunna	  vara	  en	  metod	  (Informant	  7,	  2014),	  ”…	  men	  hur	  det	  ska	  göras	  är	  inte	  riktigt	  klart,	  det	  
får	  vi	  tolka	  lite	  själv.”	  (Informant	  4,	  2014).	  Det	  finns	  redan	  medborgarförslag,	  vilket	  handlar	  
om	  att	  ge	  lite	  lokaldemokrati	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  ett	  led	  i	  detta	  menar	  
informant	  2	  (2014).	  Förutom	  att	  medborgaren	  ska	  vara	  mer	  delaktig	  är	  det	  lite	  oklart	  vad	  
skillnaden	  mellan	  idéburen	  stadsförbättring	  och	  andra	  sätt	  är	  (Informant	  4,	  2014).	  
Medborgarförslagen	  kan	  ses	  vara	  mer	  ”passiva”	  och	  är	  medborgarna	  mer	  aktiva	  kanske	  de	  
känner	  sig	  mer	  delaktiga,	  vilket	  kan	  bidra	  till	  ett	  större	  ansvarstagande	  över	  det	  offentliga	  
rummet	  (Informant	  2,	  2014;	  Informant	  4,	  2014).	  
	  
Vilka	  möjligheter	  tjänstemännen	  ser	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  skiljer	  sig	  åt,	  men	  i	  
svaren	  går	  det	  att	  utläsa	  en	  röd	  tråd	  där	  idéburen	  stadsförbättring	  skulle	  kunna	  bidra	  till	  att	  
främja	  demokratin.	  Möjligheten	  ligger	  i	  att	  människor	  ska	  få	  förverkliga	  sina	  idéer	  i	  
stadsrummet	  (Informant	  3,	  2014)	  det	  känns	  som	  den	  demokratiska	  tanken	  ligger	  till	  
grunden	  för	  riktlinjerna,	  men	  de	  kan	  leda	  till	  mer	  och	  främja	  något	  större	  än	  så.	  Det	  skulle	  
kunna	  bidra	  till	  en	  mer	  jämställd	  stad	  (Informant	  3,	  2014)	  och	  i	  slutändan	  få	  en	  mer	  hållbar	  
stad,	  med	  långsiktiga	  lösningar	  (Informant	  4,	  2014).	  Några	  av	  informanterna	  ansåg	  att	  
idéburen	  stadsförbättrings	  viktigaste	  bidrag	  var	  att	  bryta	  de	  sociala	  barriärerna	  människor	  
har,	  att	  skapa	  mötesplatser.	  ”Det	  är	  möten	  som	  är	  det	  viktigaste	  för	  att	  staden	  ska	  bli	  
levande	  och	  för	  att	  skapa	  ett	  fungerande	  samhälle.”	  (Informant	  6,	  2014),	  detta	  skulle	  kunna	  
ske	  genom	  skapandet	  av	  kreativa	  rum	  (Informant	  3,	  2014).	  	  
	  
Idéburen	  stadsförbättring	  skulle	  också	  kunna	  främja	  kommunikationen	  i	  Stockholms	  stad,	  
dels	  mellan	  medborgare	  och	  stad	  och	  dels	  med	  att	  medborgare	  och	  stad	  arbetar	  mer	  



	  
	  
	  
	  

51	  

tillsammans,	  ”minska	  vi-‐och-‐dem-‐känslan	  mellan	  kommun	  och	  medborgare.”	  (Informant	  4,	  
2014).	  Men	  även	  kommunikationen	  mellan	  förvaltningarna	  och	  stadsdelarna	  kan	  (och	  
måste)	  förbättras.	  Riktlinjerna	  sätter	  krav	  vilket	  i	  förlängningen	  medför	  att	  staden	  behöver	  
hitta	  sätt	  att	  jobba	  tillsammans	  över	  förvaltningsgränserna	  (Informant	  5,	  2014;	  Informant	  
7,	  2014).	  
	  
Idéburen	  stadsförbättring	  kan	  också	  behövas	  för	  att	  komma	  runt	  den	  stora	  byråkratiska	  
apparat	  Stockholm	  är.	  Den	  vanligtvis	  långa	  processen,	  vilket	  innebär	  att	  ett	  förslag	  pga.	  
ekonomin	  kan	  dröja	  två	  år	  innan	  genomförandet,	  kan	  med	  denna	  metod	  förkortas	  i	  och	  med	  
att	  det	  handlar	  om	  små	  medel.	  (Informant	  5,	  2014).	  
	  
Tjänstemännen	  ser	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  ge	  medborgarna	  ett	  större	  inflytande	  i	  att	  
förändra	  sin	  närmiljö	  och	  därmed	  även	  Stockholm	  som	  stad. Om	  idéburen	  stadsförbättring	  
ger	  stockholmarna	  möjlighet	  att	  självförverkliga	  sina	  idéer,	  kunde	  då	  tjänstemännen	  se	  
några	  risker	  eller	  faror	  med	  detta?	  
	  

Tjänstemännen	  om	  risker	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  
	  
Alla	  informanter	  menar	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  låter	  bra	  i	  teorin,	  men	  att	  den	  är	  
svårare	  att	  genomföra	  i	  praktiken.	  Risken	  finns	  att	  metoden	  kommer	  användas	  olika	  
beroende	  på	  hur	  mycket	  resurser	  stadsdelen	  lägger	  på	  idéburen	  stadsförbättring.	  Och	  att	  
en	  del	  stadsdelar	  kan	  ha	  mer	  engagerade	  människor	  än	  andra,	  eller	  har	  mer	  kunskap	  och	  
vet	  hur	  man	  gör	  för	  att	  kontakta	  folk	  och	  driva	  egna	  projekt.	  Både	  stadsbyggnadskontorets,	  
Norrmalm	  och	  Södermalms	  tjänstemän	  menar	  att	  vissa	  grupper	  ibland	  har	  
oproportionerligt	  mycket	  att	  säga	  till	  om,	  de	  menar	  att	  det	  även	  finns	  en	  tyst	  majoritet	  där	  
ute,	  vars	  röst	  inte	  hörs	  (Informant	  3,	  2014;	  Informant	  4,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Det	  finns	  
risk	  att	  de	  redan	  resursstarka,	  vilka	  har	  tillgång	  till	  information	  och	  nätverk	  får	  mer	  plats	  än	  
andra	  i	  stadsrummet,	  då	  förstärker	  idéburen	  stadsförbättring	  rådande	  maktförhållanden	  
(Informant	  3,	  2014).	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  publik	  eller	  offentlig	  plats	  aldrig	  blir	  
privatiserad	  (Informant	  5,	  2014).	  Och	  tjänstemännen	  måste	  alltid	  fråga	  sig	  vilka	  projektet	  
gynnar:	  ”Är	  det	  till	  för	  alla?”	  (Informant	  4,	  2014)	  och	  där	  har	  staden	  och	  
stadsdelsnämnderna	  ett	  ansvar	  (Informant	  3,	  2014;	  Informant	  4,	  2014).	  
	  	  	  
Spånga-‐Tenstas	  tjänsteman	  ställer	  sig	  därför	  frågan	  hur	  medborgarna	  ska	  få	  information	  
(Informant	  2,	  2014)?	  Det	  är	  idag	  upp	  till	  varje	  förvaltning	  att	  försöka	  få	  medborgarna	  att	  
lämna	  in	  förslag	  och	  vara	  aktiva.	  Majoriteten	  av	  förvaltningarna	  menar	  att	  det	  från	  centralt	  
håll	  borde	  komma	  mer	  direktiv	  på	  hur	  förvaltningarna	  ska	  få	  in	  idéer	  samt	  nå	  ut	  med	  
gemensam	  reklam	  (Informant	  2,	  2014;	  Informant	  3,	  2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  
2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Att	  staden	  centralt	  arbetar	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  
efterfrågas,	  t.ex.	  med	  en	  samordnare.	  Denna	  person	  skulle	  inte	  bara	  underlätta	  
marknadsföring	  utan	  även	  få	  till	  samverkan	  så	  att	  inte	  stadsdelarna	  gör	  sitt	  var	  för	  sig	  och	  
stadsbyggnadskontoret	  sitt.	  Förhoppningen	  är	  att	  direktiven	  då	  skulle	  kunna	  bli	  tydligare,	  
samarbete	  mellan	  förvaltningarna	  lättare	  och	  ge	  ett	  enhetligt	  budskap	  utåt.	  (Informant	  2,	  
2014;	  Informant	  3;	  Informant	  4,	  2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  6,	  2014;	  Informant	  7,	  
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2014).	  Men	  det	  skulle	  även	  skapa	  en	  ingång	  dit	  medborgarna	  kan	  vända	  sig	  (Informant	  7,	  
2014).	  
	  
Framförallt	  ytterstadsdelarna	  är	  oroliga	  samt	  villrådiga	  på	  hur	  de	  ska	  få	  in	  förslag	  från	  
medborgarna,	  medan	  både	  Norr-‐	  och	  Södermalm	  samlar	  förslag	  på	  hög	  (Informant	  2,	  2014;	  
Informant	  6,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  Vilket	  kanske	  beror	  på	  en	  urban	  stadsmiljö	  
(Informant	  5,	  2014)	  eller	  socioekonomiskt	  och	  bakgrund	  (Informant	  2,	  2014)?	  Det	  är	  
viktigt	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  likvärdig	  i	  hela	  staden,	  politikerna	  pratar	  om	  en	  
sammanhållen	  stad,	  att	  medborgarna	  ska	  ha	  samma	  möjligheter,	  samma	  förutsättningar	  i	  
hela	  staden.	  Men	  så	  ser	  inte	  ut	  i	  dag.	  (Informant	  3,	  2014;	  Informant	  5,	  2014).	  
	  
Idéburen	  stadsförbättring	  är	  bara	  ett	  sätt	  att	  jobba	  med	  medborgardeltagande	  och	  det	  ska	  
både	  medborgare,	  politiker	  och	  tjänstemän	  vara	  medvetna	  om.	  Därför	  måste	  metoden	  
kompletteras	  med	  andra	  insatser	  kring	  medborgardialog	  för	  att	  få	  in	  fler	  synpunkter	  och	  
perspektiv	  kring	  stadsplanering.	  (Informant	  7,	  2014).	  Men	  idag	  beskriver	  inte	  staden	  
tillfullo	  hur	  förvaltningarna	  ska	  arbeta	  med	  riktlinjerna.	  Ifall	  idéburen	  stadsförbättring	  
försvinner	  ifrån	  styrsystemet	  finns	  det	  risk	  att	  förvaltningarna	  inte	  arbetar	  lika	  aktivt	  med	  
det	  och	  att	  det	  kanske	  faller	  bort	  på	  vissa	  platser	  (Informant	  5,	  2014).	  Ett	  annat	  problem	  är	  
att	  budgeten	  ska	  räcka	  till	  mycket,	  en	  tjänsteman	  hårdrog	  det	  till	  att:	  ”Står	  det	  mellan	  träd	  
som	  blåst	  ner	  över	  en	  väg	  eller	  odlingslådor,	  vi	  har	  ett	  ansvar	  och	  behöver	  kanske	  prioritera	  
det	  som	  är	  akut.”	  (Informant	  2,	  2014).	  Därför	  menar	  informant	  6	  (2014)	  att	  de	  tillsatta	  
medlen	  egentligen	  är	  väldigt	  lite	  för	  något	  som	  kan	  vara	  mycket	  större.	  Vid	  samarbeten	  
mellan	  olika	  förvaltningar	  kan	  det	  därför	  bli	  problem,	  om	  inga	  externa	  pengar	  kan	  sökas	  
kanske	  vissa	  projekt	  inte	  blir	  av,	  ”alla	  har	  sina	  egna	  budgetar	  som	  man	  håller	  hårt	  i,	  de	  ska	  
räcka	  till	  mycket.”	  (Informant	  2,	  2014).	  
	  
Inspirationen	  till	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  hämtad	  från	  tactical	  urbanism,	  där	  de	  flesta	  
exemplen	  passar	  in	  i	  en	  stadsmiljö	  och	  där	  det	  är	  varmt,	  de	  flesta	  projekten	  passar	  därför	  
rätt	  illa	  i	  ett	  svenskt	  vinterklimat	  eller	  i	  en	  glest	  bebyggt	  förort.	  Idéburen	  stadsförbättring	  
måste	  därför	  anpassas	  efter	  förhållandena	  i	  Stockholm.	  (Informant	  2,	  2014;	  Informant	  5,	  
2014).	  ”Hur	  kan	  vi	  tänka	  när	  vi	  bygger	  staden	  för	  idéburen	  stadsförbättring,	  kan	  det	  finnas	  
lokaler	  som	  kan	  vara	  flexibla?”(	  Informant	  5,	  2014).	  
	  
Av	  de	  intervjuade	  var	  det	  bara	  tjänstemannen	  på	  Förnyelseavdelningen	  vilken	  inte	  såg	  
några	  risker	  med	  idéburen	  stadsförbättring.	  Drift	  och	  underhållskostnader	  för	  idéburen	  
stadsförbättring	  ska	  nämligen	  rymmas	  inom	  nämndens	  budget,	  ifall	  inte	  det	  räcker	  ska	  
förvaltningen	  ta	  in	  externa	  medel	  från	  privata	  aktörer.	  Dessutom	  är	  riktlinjerna	  utformade	  
för	  projekt	  vilka	  inte	  är	  kostnadsdrivande.	  Informanten	  menade	  dock	  att	  det	  alltid	  finns	  en	  
risk	  med	  att	  det	  kommer	  mer	  förslag	  än	  vad	  förvaltningen	  kan	  hantera,	  men	  att	  i	  dessa	  fall	  
gäller	  det	  att	  särskilja	  vilka	  förslag	  som	  är	  renodlade	  medborgarförslag	  och	  vilka	  
medborgarförslag	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  idéburen	  stadsförbättring.	  Det	  är	  upp	  till	  
förvaltningarna	  att	  göra	  urvalet	  och	  det	  är	  en	  process	  vilket	  alla	  förvaltningar	  har	  i	  sitt	  
utvecklingsarbete	  för	  riktlinjernas	  implementering.	  Därför	  menade	  informanten	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  förvaltningarna	  arbetar	  utåt	  ”på	  rätt	  sätt”	  för	  att	  få	  in	  rätt	  idéer,	  eller	  fångar	  upp	  
de	  förslag	  vilka	  redan	  finns.	  (Informant	  1,	  2014).	  
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Tjänstemännen	  ser	  både	  risker	  (undantaget	  Förnyelseavdelningen)	  och	  möjligheter	  med	  
idéburen	  stadsförbättring,	  svaren	  från	  dessa	  två	  frågor	  leder	  till	  att	  både	  tjänstemännen	  
och	  jag	  som	  undersökare	  börjar	  fundera	  på	  i	  vilket	  syfte	  Stockholms	  stad	  har	  tagit	  fram	  
riktlinjerna	  för	  idéburen	  stadsförbättring.	  
	  

Vad	  är	  Stockholm	  stads	  syfte	  med	  idéburen	  stadsförbättring?	  
	  
”Motreaktion	  mot	  någonting	  …	  kanske.”	  (Informant	  4,	  2014)	  	  	  
	  
Vilket	  syfte	  idéburen	  stadsförbättring	  har	  varierade	  mellan	  de	  tillfrågade	  och	  riktlinjerna	  
har	  kanske	  flera	  syften.	  Ingen	  kunde	  konkret	  säga:	  syftet	  är	  …	  utan	  svaren	  växte	  fram.	  Några	  
tror	  syftet	  är	  att	  få	  en	  trevligare	  ute-‐	  och	  innemiljö,	  mer	  kultur,	  trevliga	  och	  tillfälliga	  
miljöer,	  där	  stockholmarna	  är	  med	  och	  förändrar	  samt	  är	  delaktiga	  i	  staden	  (Informant	  2,	  
2014;	  Informant	  5,	  2014;	  Informant	  7,	  2014).	  	  
	  
Syftet	  kan	  även	  vara	  att	  det	  helt	  enkelt	  ligger	  i	  linje	  med	  utvecklingen	  generellt	  i	  storstäder	  
(Informant	  3,	  2014;	  Informant	  4,	  2014;	  Informant	  5,	  2014),	  att	  tactical	  urbanism	  är	  i	  ropet	  
(Informant	  2,	  2014;	  Informant	  3,	  2014).	  Det	  är	  något	  trendigt	  med	  att	  använda	  platser	  vilka	  
inte	  används	  samt	  ekotrenden	  (Informant	  4,	  2014).	  Dessutom	  ligger	  riktlinjerna,	  att	  skapa	  
en	  kreativare	  utemiljö,	  i	  linje	  med	  stadens	  ambitioner	  för	  att	  Stockholm	  ska	  bli	  en	  kreativ	  
och	  innovationsrik	  stad	  (Informant	  3,	  2014).	  Och	  tittar	  man	  på	  Vision2030	  ska	  Stockholm	  
vara	  en	  stad	  i	  världsklass,	  upplevelserik,	  och	  en	  mångsidig	  stad,	  då	  ligger	  idéburen	  
stadsförbättring	  i	  linje	  med	  visionen.	  ”Och	  ska	  man	  vara	  en	  stad	  i	  världsklass	  måste	  man	  
titta	  på	  vad	  andra	  städer	  gör,	  vad	  som	  är	  framgångsrikt,	  vad	  som	  sätter	  städer	  på	  kartan.”.	  
(Informant	  1,	  2014).	  
	  
Idén	  plockades	  troligtvis	  upp	  av	  en	  eller	  några	  politiker	  vilka	  hämtat	  inspiration	  från	  andra	  
städer	  (Informant	  2,	  2014;	  Informant	  3,	  2014).	  ”Så	  här	  gör	  man	  i	  andra	  städer,	  det	  verkar	  
kul	  och	  bra	  för	  närdemokratin,	  och	  få	  engagerade	  medborgare.	  Det	  här	  kör	  vi	  på,	  ni	  kan	  
söka	  pengar!”	  (Informant	  2,	  2014).	  Informant	  2	  (2014),	  informant	  3	  (2014)	  och	  informant	  6	  
(2014)	  är	  också	  inne	  på	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  ett	  politiskt	  projekt	  uppifrån.	  
Tanken	  må	  vara	  god,	  men	  att	  riktlinjerna	  inte	  känns	  helt	  genomarbetade	  (Informant	  2,	  
2014;	  Informant	  6,	  2014).	  
	  
I	  grunden	  borde	  huvudsyftet	  vara	  medborgarnas	  stad,	  det	  är	  det	  absolut	  viktigaste	  behovet	  
och	  det	  är	  ett	  genomgående	  tema	  hos	  alla	  intervjupersonerna,	  i	  princip	  på	  varje	  fråga.	  Men	  
”Vad	  innebär	  medborgarnas	  stad?	  Det	  måste	  medborgarna	  själva	  visa.	  Och	  då	  måste	  
organisationen	  vara	  mer	  flexibel	  för	  nya	  tankar	  och	  idéer.”	  (Informant	  5,	  2014).	  	  
	  

Utvärdering	  och	  uppföljning	  
	  
Under	  några	  av	  intervjuerna	  framkom	  det	  att	  uppföljning	  och	  utvärdering	  är	  oklart	  hur	  det	  
ska	  ske.	  Enligt	  riktlinjerna	  ska:	  ”Berörda	  nämnder	  och	  bolag	  ska	  i	  verksamhetsberättelsen	  
redovisa	  genomförda	  projekt	  under	  året.”	  (Stockholm	  riktlinjer,	  2013	  s.	  3)	  samt	  ”…	  följas	  
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upp	  och	  redovisas	  i	  enlighet	  med	  ansvarig	  nämnds	  interna	  rutiner.”	  (Stockholm	  riktlinjer,	  
2013	  s.	  2).	  	  
	  
Allt	  ska	  utvärderas	  och	  kontrolleras	  för	  att	  veta	  om	  projekten	  är	  lyckade,	  gällande	  t.ex.	  
stadsodling	  beror	  det	  på	  hur	  de	  sköts	  och	  ifall	  de	  används.	  De	  får	  inte	  heller	  privatisera	  det	  
offentliga	  rummet.	  ”Det	  ställer	  mycket	  krav	  på	  oss	  tjänstemän,	  det	  är	  bra	  med	  projekt	  men	  
det	  måste	  också	  fungera.	  Det	  är	  ett	  digert	  arbete	  att	  följa	  upp	  allt	  löpande	  vad	  som	  händer	  
på	  de	  här	  platserna.”	  (Informant	  4,	  2014).	  Förutom	  någon	  form	  av	  återkoppling	  i	  anslutning	  
till	  verksamhetsberättelsen	  ska	  stadsledningskontoret	  ha	  en	  ekonomisk	  rapport	  och	  en	  
skriftlig	  redovisning	  (ca	  deltagare,	  omdöme,	  utvärdering	  från	  de	  som	  hållit	  i	  projektet,	  vits	  
att	  fortsätta	  med	  projektet?).	  Men	  det	  finns	  inga	  krav	  från	  stadsledningskontoret	  vilka	  
kriterier	  en	  redovisning	  ska	  ha.	  (Informant	  6,	  2014).	  Stadsbyggnadskontorets	  strategiske	  
planerare	  menar	  på	  att	  hitta	  former	  för	  utvärdering	  av	  kreativa	  projekt	  är	  svårt,	  speciellt	  är	  
det	  svårt	  att	  finna	  kriterier	  till	  att	  projekt	  är	  ”Nyttogörande”,	  vilka	  går	  att	  utvärdera	  på	  ett	  
vettigt	  sätt.	  Utvärderingen	  i	  sig	  är	  kanske	  inte	  det	  viktiga,	  därför	  är	  det	  kanske	  bättre,	  och	  
enklare	  att	  helt	  enkelt	  ställa	  frågan:	  ”Är	  det	  kul?”.	  	  
	  
Någon	  form	  av	  utvärdering	  och	  uppföljning	  av	  idéburen	  stadsförbättring	  kommer	  staden	  
att	  genomföra,	  men	  enligt	  enhetschefen	  för	  stadsutvecklingsenheten,	  har	  staden	  inte	  
kommit	  till	  uppföljningsskedet	  än,	  men	  att	  det	  kanske	  sker	  under	  2015	  (Informant	  1,	  2014).	  
Mycket	  tyder	  på	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  kommer	  att	  få	  finnas	  ett	  till	  år.	  I	  
finansborgarrådets	  förslag	  till	  budget	  2015	  står	  det	  nämligen	  att	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  
stadsförbättring	  ska	  kvarstå	  (Stockholms	  stad,	  2014c).	  	  
	  
Detta	  kapitel	  har	  undersökt	  Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring,	  vad	  
de	  innebär	  och	  vilken	  syn	  tjänstemännen	  har	  på	  riktlinjerna	  som	  arbetsmetod	  och	  idé.	  
Dessutom	  har	  jag	  undersökt	  hur	  riktlinjerna	  har	  implementerats	  ute	  i	  stadsdelsnämnderna	  
och	  vilka	  projekt	  som	  hittills	  har	  initierats.	  
	  
Nästa	  del	  av	  uppsatsen	  knyter	  ihop	  de	  första	  båda	  kapitlen	  med	  varandra,	  dels	  diskuteras	  
tactical	  urbanism	  som	  metod	  och	  teori	  samt	  likheterna	  och	  skillnaderna	  mellan	  den	  svenska	  
varianten	  och	  den	  amerikanska.	  Dessutom	  diskuteras	  tjänstemännens	  syn	  på	  idéburen	  
stadsförbättring	  samt	  ifall	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  skapar	  möjlighet	  
för	  medborgarna	  att	  omskapa	  och	  förändra	  staden.	  	  	  	  
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4.	  Låt	  medborgarna	  skapa	  staden	  
	  
”Offentliga	  platser	  behöver	  alltid	  vaksamma	  försvarare,	  vilka	  inte	  bara	  från	  början	  kräver	  
att	  de	  är	  till	  för	  allmänheten,	  utan	  utformar	  dem	  för	  de	  människor	  vilka	  använder	  dem.	  Och	  
sen	  vidmakthåller	  att	  de	  är	  till	  för	  alla:	  att	  de	  inte	  förstörs,	  invaderas,	  överges	  eller	  
ignoreras.”	  –	  Amanda	  Burden,	  New	  Yorks	  stadsplaneringschef	  (egen	  översättning	  Burden,	  
2013)	  	  
	  
I	  denna	  uppsats	  har	  jag	  studerat	  vad	  tactical	  urbanism	  är	  för	  något	  och	  den	  bakomliggande	  
teorin	  till	  denna	  metod.	  Följer	  metoden	  de	  idéer	  vilka	  de	  grundades	  på,	  eller	  har	  tactical	  
urbanism	  utvecklats,	  förändrats,	  och	  blivit	  något	  annat?	  Dessutom	  ställde	  jag	  mig	  frågan	  
ifall	  idéburen	  stadsförbättring,	  vilken	  hämtat	  inspiration	  från	  tactical	  urbanism,	  har	  tolkats	  
och	  översatts	  rakt	  av	  eller	  ifall	  idéburen	  stadsförbättring	  utvecklats	  till	  en	  försvenskad	  
version?	  Vidare	  har	  jag	  undersökt	  vad	  Stockholms	  stads	  syfte	  är	  med	  riktlinjerna	  och	  hur	  
den	  används	  i	  praktiken	  på	  stadsdelsnivå.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  22,	  låt	  medborgarna	  skapa	  staden	  (egen	  bild,	  2014).	  
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Har	  tactical	  urbanism	  förlorat	  sin	  själ	  eller	  möjliggör	  den	  för	  fler	  människor	  att	  forma	  
staden	  efter	  sina	  hjärtans	  bästa	  längtan?	  
	  
Även	  om	  begreppet	  tactical	  urbanism	  är	  relativt	  nytt,	  och	  bara	  använts	  som	  metod	  i	  fem	  till	  
tio	  år,	  är	  teorierna	  bakom	  äldre.	  Enligt	  de	  Certeaus	  (1988)	  idéer,	  beskrivna	  i	  teoridelen,	  
förändras	  eller	  planeras	  staden	  utifrån	  strategier	  eller	  taktiker.	  Där	  den	  förstnämnda,	  
strategin,	  är	  ett	  verktyg	  tillhörande	  makthavarna	  och	  den	  sistnämnda,	  taktiken,	  är	  de	  med	  
liten	  kraft	  att	  påverka	  och	  marginaliserades	  verktyg.	  Att	  förändra	  staden	  genom	  taktiska	  
metoder	  innebär	  att	  utifrån	  en	  plats	  förutsättningar	  ”ta	  vara	  på	  tillfället”	  och	  med	  små	  
medel	  förändra	  miljön	  och	  manipulera	  rummets	  gränser,	  den	  är	  gränsöverskridande.	  Det	  
den	  taktiska	  metoden	  gör	  är	  att	  den	  infiltrerar	  andra	  system	  genom	  att	  varsamt	  använda	  de	  
sprickor	  vilka	  finns	  på	  platsen,	  precis	  som	  gräset	  tränger	  upp	  ur	  asfalten,	  i	  dessa	  sprickor	  
skapas	  nya	  inslag	  i	  miljön	  och	  nya	  möjligheter.	  de	  Certeau	  (1988	  s.	  xix)	  menar	  att	  ingen	  på	  
en	  specifik	  plats	  har	  äganderätt	  över	  den	  taktiska	  metoden,	  ”The	  place	  of	  the	  tactic	  is	  the	  
place	  of	  the	  other”.	  
	  
I	  syftet	  till	  uppsatsen	  ställde	  jag	  mig	  frågan:	  Vad	  innebär	  tactical	  urbanism	  och	  hur	  förhåller	  
sig	  detta	  till	  social	  rättvisa	  och	  teorier	  om	  rätten	  till	  staden?	  Det	  vill	  säga	  följer	  tactical	  
urbanism	  i	  praktiken	  det	  den	  står	  för	  i	  teorin?	  Jag	  har	  försökt	  att	  undersöka	  ifall	  metoden	  
tactical	  urbanism	  breddar	  för	  fler	  grupper	  att	  ta	  plats	  i	  staden,	  eller	  om	  den	  bara	  ökar	  
livskvaliteten	  för	  en	  eller	  några	  privilegierade	  grupper.	  Mould	  (2014)	  menar	  att	  den	  
neoliberala	  kapitalismen	  börjat	  göra	  anspråk	  på	  äganderätten	  av	  de	  rum	  och	  platser	  
taktiska	  projekt	  verkar	  på.	  Teoretiskt	  följer	  tactical	  urbanism	  sitt	  ursprung	  och	  i	  många	  fall	  
även	  i	  praktiken,	  men	  det	  hela	  beror	  på	  hur	  metoden	  används.	  Antingen	  är	  projekten	  så	  
pass	  stora	  att	  den	  drivande	  och	  styrande	  parten	  är	  staden,	  medborgarna	  medverkar	  men	  är	  
min	  mening	  egentligen	  bara	  åskådare	  i	  ett	  grekiskt	  drama.	  Eller	  så	  är	  projekten	  utformade	  
på	  ett	  sätt	  att	  nyttjandet	  och	  varandet	  på	  platsen	  kräver	  i	  stort	  sett	  någon	  typ	  av	  
konsumtion.	  De	  människor	  vilka	  då	  har	  svårt	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd,	  att	  hävda	  sin	  rätt	  i	  det	  
offentliga	  rummet	  eller	  försöka	  förbättra	  den	  fysiska	  miljön	  blir	  då	  exkluderade	  från	  dessa	  
delar	  i	  staden,	  trots	  att	  tactical	  urbanism	  hävdar	  att	  staden	  är	  medborgarnas.	  Ifall	  tactical	  
urbanism	  bara	  används	  i	  några	  delar	  av	  staden	  och	  att	  det	  bara	  är	  vissa	  grupper	  vilka	  
inkluderas,	  då	  faller	  teorin	  med	  att	  metoden	  ska	  öka	  livskvaliteten	  i	  våra	  städer,	  framförallt	  
för	  dem	  vilka	  är	  exkluderade	  eller	  marginaliserade.	  Tactical	  urbanism	  gagnar	  då	  bara	  en	  del	  
människor	  medan	  andra	  fortsätter	  att	  vara	  exkluderade	  från	  vissa	  delar	  av	  staden.	  	  
	  
Harvey	  (2013)	  menar	  på	  att	  rummet	  måste	  rätta	  sig	  efter	  kapitalet	  istället	  för	  tvärtom,	  
tactical	  urbanism	  förändrar	  inte	  det	  utan	  den	  har	  kommit	  att	  införlivas	  i	  den	  neoliberala	  
kulturen	  (Mould,	  2014).	  Men	  Burden	  (2013)	  menar	  att	  i	  det	  offentliga	  rummet	  finns	  det	  
möjligheter	  för	  kommersiell	  verksamhet	  men	  också	  möjligheter	  för	  det	  gemensamma	  
bästas.	  Enligt	  mig	  kan	  dessa	  två,	  vars	  mål	  kan	  vara	  olika	  och	  inte	  stämma	  överens,	  bidra	  till	  
att	  de	  bådas	  särintresse	  skiljer	  sig	  åt	  och	  att	  de	  hamnar	  i	  konflikt	  med	  varandra.	  Därför	  
måste	  planerare,	  politiker	  och	  medborgare	  vara	  medvetna	  om	  att	  det	  finns	  särintressen	  och	  
olika	  starka	  aktörer	  när	  vi	  ropar	  efter	  tactical	  urbanism.	  Och	  dessutom	  att	  vi	  hela	  tiden	  
ställer	  oss	  frågan:	  vilka	  grupper	  i	  samhället	  gynnas	  av	  projektet	  och	  vilka	  ställs	  utanför?	  
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Detta	  gäller	  även	  ur	  ett	  svenskt	  perspektiv	  vilket	  några	  av	  tjänstemännen	  i	  Stockholms	  stad	  
påpekade.	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  tactical	  urbanism	  kan	  betyda	  i	  städer	  och	  i	  vårt	  
samhälle,	  kan	  metoden	  ses	  som	  en	  symbol	  för	  en	  mer	  rättvis	  stad	  eller	  en	  symbol	  för	  att	  det	  
är	  pengarna	  som	  styr.	  Enrique	  Penalosa	  (2014),	  borgmästare	  i	  Bogotá	  1998-‐2000,	  
framhäver	  vikten	  av	  symboler	  i	  staden	  och	  tar	  som	  exempel	  betydelsen	  av	  kyrkor	  under	  
medeltiden,	  vilken	  symbolik	  själva	  byggnaden	  hade	  på	  människors	  ideal	  och	  världsbild.	  
Religiösa	  byggnader	  finns	  även	  idag	  i	  våra	  städer,	  men	  är	  idag	  inte	  lika	  dominerande	  varken	  
i	  den	  byggda	  miljön	  eller	  i	  samhället	  i	  stort	  (alt.	  i	  våra	  sinnen)	  menar	  han.	  Städerna	  
domineras	  idag	  framförallt	  av	  höga	  byggnader	  (främst	  för	  kontor),	  köpcentrum	  och	  
bilvägar.	  Konsumtionen	  är	  närvarande	  nästan	  överallt.	  Att	  ge	  en	  skola	  eller	  ett	  bibliotek	  en	  
central	  plats	  i	  en	  stadsdel	  och	  dessutom	  med	  utmanande	  arkitektur	  visar	  att	  de	  är	  viktiga	  i	  
samhället	  (Penalosa,	  2014).	  	  
	  
Penalosa	  (2014)	  menar	  att	  symboler	  talar	  till	  oss	  på	  ett	  icke	  verbalt,	  icke	  rationellt	  och	  
undermedvetet	  sätt,	  de	  ger	  kraft	  och	  kan	  skapa	  legitimitet.	  När	  medborgare	  känner	  
legitimitet	  och	  tilltro	  för	  sitt	  samhälle	  känner	  de	  även	  större	  tillhörighet,	  känner	  sig	  mer	  
inkluderade	  och	  är	  gladare	  (Penalosa,	  2014).	  Även	  mer	  utvecklade	  och	  jämlikare	  samhällen	  
såsom	  Sverige	  har	  nyligen	  uthärdat	  konflikter	  på	  grund	  av	  exkludering	  och	  segregation,	  
menar	  Penalosa	  (2014).	  För	  att	  skapa	  ett	  mer	  harmoniskt,	  jämlikt	  och	  integrerat	  samhälle	  
är	  arkitektur	  och	  stadsplanering	  viktiga	  verktyg	  för	  att	  skapa	  demokratiska	  symboler	  i	  
samhället.	  Stadsbyggande	  har	  sociala	  konsekvenser	  och	  bra	  planering	  av	  staden	  kan	  minska	  
ekonomisk	  ojämlikhet	  och	  segregation,	  och	  enligt	  Penalosa	  (2014)	  är	  cykelvägar	  och	  
kollektivtrafik	  två	  bra	  exempel.	  	  
	  
Här	  menar	  jag	  att	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  kan	  ha	  en	  viktig	  funktion	  
att	  fylla,	  som	  en	  symbol,	  dels	  att	  ge	  medborgaren	  rätt	  att	  vistas	  i	  det	  offentliga	  rummet	  men	  
även	  kraft	  att	  påverka	  och	  förändra	  det.	  Att	  ge	  medborgarna	  verktygen	  att	  själva	  kunna	  
förändra	  sin	  stad,	  och	  därmed	  inderekt	  sig	  själva,	  är	  enligt	  mig	  stärkande	  för	  demokratin,	  
hur	  vi	  lever	  våra	  liv	  och	  enligt	  Harvey	  (2008)	  en	  försummad	  mänsklig	  rättighet.	  Men	  vid	  
användandet	  av	  tactical	  urbanism,	  eller	  liknande	  metoder,	  måste	  framförallt	  planerare	  och	  
politiker,	  men	  även	  medborgarna,	  återigen	  ha	  en	  insikt	  över	  vilka	  konsekvenser	  metoden	  
kan	  medföra,	  hur	  den	  påverkar	  stadens	  form	  och	  strukturer	  samt	  människorna	  vilka	  lever	  i	  
den.	  	  	  
	  
Därför	  är	  det	  intressant	  att	  det	  finns	  tendenser	  till	  att	  tactical	  urbanism	  leder	  till	  
gentrifiering	  och	  att	  den	  främst	  är	  en	  metod	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  levande	  och	  attraktiv	  stad	  
för	  den	  kreativa	  klassen	  (Deslandes,	  2012;	  Mould,	  2014;	  Shapiro,	  2013).	  Tactical	  urbanism	  
riskerar	  att	  förlora,	  om	  den	  inte	  redan	  börjat	  göra	  det,	  sitt	  taktiska	  verktyg	  för	  alla	  i	  staden	  
(sin	  själ)	  men	  framförallt	  en	  möjlighet	  för	  marginaliserade	  grupper,	  att	  förändra	  sin	  
närmiljö	  och	  därmed	  även	  sig	  själva.	  Intervjuerna	  från	  Stockholm	  visar	  att	  tanken	  på	  ifall	  
tactical	  urbanism	  eller	  idéburen	  stadsförbättring	  kan	  leda	  till	  gentrifiering	  saknas,	  dock	  
reflekterar	  många	  över	  risken	  att	  den	  kanske	  bara	  gagnar	  redan	  priviligierade	  grupper	  och	  
att	  innerstadsborna	  främst	  gynnas.	  	  
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En	  stad	  för	  de	  kreativa	  
	  
David	  Harvey	  (2013)	  menar	  att	  storstäder	  tävlar	  om	  de	  kreativa	  människorna	  (t.ex.	  
konstnärer,	  mediafolk,	  ingenjörer	  och	  entreprenörer)	  detta	  för	  att	  skapa	  Richard	  Floridas	  
idé	  om	  den	  ”kreativa	  staden”	  eller	  ”entreprenörstaden”	  (Krätke,	  2011).	  Städer	  som	  
Manchester,	  Berlin,	  Amsterdam,	  Austin	  Texas,	  San	  Francisco,	  New	  York	  och	  Portland	  
Oregon	  benämns	  generellt	  idag	  som	  ”kreativa	  städer”	  och	  det	  är	  även	  här	  tactical	  urbanism	  
som	  metod	  är	  stor.	  Men	  var	  det	  miljön	  vilken	  skapade	  metoden	  eller	  tvärtom?	  Kan	  billiga	  
bostads-‐	  och	  lokalhyror	  samt	  tolerans	  för	  oliktänkande	  och	  andra	  kulturer	  skapat	  möjlighet	  
för	  en	  kreativ	  kultur	  vilket	  väckt	  behovet	  av	  metoder	  såsom	  tactical	  urbanism?	  Jag	  tror,	  
precis	  som	  Krätke	  (2011),	  att	  det	  inte	  går	  att	  skapa	  ett	  kreativt	  område,	  det	  går	  att	  skapa	  
möjlighet	  för	  kreativitet,	  men	  poängen	  med	  ett	  kreativt	  område	  är	  att	  den	  är	  självskapade.	  	  
	  
När	  städer	  gör	  stadsrenoveringar,	  genom	  gentrifiering	  av	  bostadsområden	  eller	  stora	  
utvecklingsprojekt,	  skapas	  ett	  färdigt	  koncept.	  En	  mall	  där	  vi	  medborgare	  ska	  formas	  efter	  
rådande	  kapitalistiska	  ideal,	  gärna	  hippa	  områden	  för	  medelklass,	  trendiga	  affärer	  och	  
kaféer.	  Istället	  borde	  vi	  försöka	  skapa	  platser	  vilka	  är	  till	  för	  alla	  och	  där	  möjlighet	  för	  
förändring	  och	  förbättring	  är	  möjlig.	  Richard	  Sennett	  (2013)	  har	  med	  sina	  tankar	  om	  ”the	  
open	  city”	  (den	  öppna	  staden),	  inte	  stannat	  vid	  att	  bara	  oanvända	  platser	  och	  hål	  i	  staden	  
kan	  förändras	  för	  att	  skapa	  en	  öppnare	  och	  mer	  demokratisk	  stad.	  Sennett	  (2013)	  menar	  
att	  även	  de	  existerande	  zoner	  vilka	  finns	  i	  staden	  ska	  brytas	  upp	  och	  ockuperas	  för	  att	  ge	  
mer	  plats	  åt	  ett	  livfullt	  offentligt	  rum.	  Taktiska	  metoder	  kan	  i	  rummets	  sprickor	  så	  ett	  frö	  
för	  att	  sen	  gro	  och	  växa.	  När	  det	  sker	  menar	  Merker	  (i	  Hou	  et	  al.,	  2010)	  att	  taktiken	  stör	  den	  
allmänna	  uppfattningen	  och	  temporärt	  för	  in	  nya	  ideal	  och	  värderingar	  i	  rummet.	  
Förhoppningsvis	  ideal	  om	  öppenhet	  och	  demokrati.	  Men	  gör	  tactical	  urbanism	  det?	  Amin	  
och	  Grahams	  (1997)	  lösningar	  på	  städers	  problem	  tycks	  vara	  de	  samma	  idag,	  tjugo	  år	  
senare,	  och	  samma	  problem	  de	  såg	  i	  staden	  ser	  vi	  även	  idag.	  Svaret	  på	  problemen	  med	  
ekonomisk	  nedgång,	  utanförskap,	  polarisering	  och	  krisen	  i	  det	  urbana	  offentliga	  rummet	  är	  
enligt	  dem:	  nya	  gemensamma	  utrymmen,	  förbättrade	  offentliga	  rum,	  blandad	  användning	  
av	  urbana	  landskap,	  nya	  interkulturella	  interaktioner	  och	  en	  urban	  miljö	  med	  ett	  rikt	  utbud	  
av	  sociala	  och	  kulturella	  aktiviteter.	  För	  att	  skapa	  hållbara	  städer	  ska	  de	  i	  varierande	  grad	  
tillåta	  sig	  förändras	  tillsammans	  med	  och	  av	  dess	  invånare.	  
	  
Begrepp	  som	  ”The	  Open	  City”,	  “The	  Just	  City”,	  “A	  City	  for	  All”,	  “The	  Multi-‐ethnic	  City”,	  ”The	  
Inclusive	  City”	  och	  så	  vidare	  är	  egentligen	  bara	  olika	  ord	  för	  samma	  dröm.	  ”Staden	  är	  inte	  
längre	  en	  plats	  där	  klasser	  möts,	  utan	  tvärtom	  en	  plats	  där	  rummets	  struktur	  skiljer	  dem	  åt”	  
(Harvey,	  2011	  s.	  75),	  George	  Gissings	  ord	  är	  mer	  än	  tvåhundra	  år	  gamla,	  men	  fortfarande	  
aktuella.	  Kanske	  är	  det	  stadens,	  vår,	  förbannelse,	  att	  ojämlikhet	  och	  orättvisa	  alltid	  kommer	  
att	  finnas?	  I	  den	  “kreativa	  staden”	  är	  “rätten	  till	  staden”	  bara	  tillägnad	  till	  dem	  vilka	  redan	  
har	  den	  (Krätke,	  2011).	  Den	  “kreativa	  staden”	  favoriserar	  alltså	  vissa	  priviligierade	  
grupper,	  områden	  och	  urbana	  lösningar.	  Tactical	  urbanism	  skulle	  kunna	  bli	  ett	  verktyg	  för	  
demokratiförbättrande,	  att	  den	  väcker	  en	  medvetenhet	  om	  hur	  staden	  och	  det	  
demokratiska	  systemet	  fungerar	  och	  att	  medborgaren	  inser	  att	  hen	  har	  möjlighet	  och	  kraft	  
att	  skapa	  förändring.	  Enligt	  Lydon	  (et	  al.,	  2012)	  är	  tactical	  urbanism	  som	  mest	  effektiv	  på	  
platser	  där	  behovet	  är	  akut	  och	  där	  lösningarna	  används	  tillsammans	  med	  långsiktiga	  
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planeringsinsatser	  och	  tålmodiga	  
investeringar.	  Om	  tactical	  urbanism	  är	  ett	  
verktyg	  för	  att	  realisera	  en	  dröm,	  en	  utopi,	  
för	  en	  mer	  rättvis	  stad	  återstår	  att	  se.	  I	  och	  
med	  att	  det	  saknas	  verktyg	  för	  att	  
utvärdera	  tactical	  urbanism	  (Zeiger,	  2013)	  
är	  det	  svårt	  att	  veta	  om	  metoden	  öppnar	  
upp	  och	  förändrar	  staden	  till	  att	  bli	  just	  det	  
eller	  om	  den	  fortsätter	  att	  förstärka	  
rådande	  neoliberala	  ideal.	  Vidare	  forskning	  
inom	  ämnet	  kan	  förhoppnings	  visa	  ifall	  
tactical	  urbanism	  tappat	  en	  del	  av	  sin	  själ	  
eller	  ifall	  den	  möjliggör	  för	  medborgaren	  
att	  omforma	  staden	  efter	  sitt	  hjärtas	  bästa	  
längtan.	  	  
	  
	  

Tactical	  urbanism	  i	  Sverige	  
	  
Den	  andra	  delen	  av	  uppsatsen	  behandlar	  idéburen	  stadsförbättring,	  Stockholms	  stads	  egen	  
variant	  av	  tactical	  urbanism.	  De	  två	  metoderna	  är	  väldigt	  lika,	  men	  idéburen	  
stadsförbättring	  är	  verkligen	  en	  försvenskad	  version.	  Enligt	  mig	  går	  tactical	  urbanism	  
främst	  ut	  på	  att	  skapa	  en	  mer	  livfull	  och	  rättvis	  stad,	  medan	  idéburen	  stadsförbättring	  mer	  
ska	  ”…	  bidra	  till	  ökad	  trygghet,	  försköning	  eller	  göra	  staden	  mer	  upplevelserik.”	  
(Stockholms	  stad,	  2013b	  s.	  1).	  Vid	  jämförelse	  av	  min	  definition	  av	  tactical	  urbanism	  och	  
riktlinjerna	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  märks	  likheter,	  men	  främst	  skillnader.	  
Min	  definition	  av	  tactical	  urbanism:	  	  

– Att	  det	  är	  medborgarna	  vilka	  har	  den	  bästa	  kunskapen	  och	  verktygen	  för	  att	  
utveckla	  sitt	  närområde.	  

– Erbjuder	  lokala	  lösningar	  för	  ett	  områdes	  lokala	  utmaningar.	  
– Metoden	  fungerar	  som	  en	  röst	  för	  de	  medborgare	  vilka	  är	  maktlösa	  eller	  stor	  del	  står	  

utanför	  den	  traditionella	  planeringsprocessen.	  
– Förändrar	  människors	  perspektiv	  och	  syn	  av	  platsen	  
– Skapa	  förståelse	  för	  ”urbant	  lärande”.	  
– En	  medveten	  och	  successiv	  förändringsprocess.	  
– Kortfristiga	  engagemang	  från	  människor	  och	  realistiska	  förväntningar	  på	  resultatet.	  
– Låga	  risker	  men	  med	  förhoppning	  på	  stora	  vinster	  i	  förbättrad	  livskvalitet.	  
– Utveckling	  av	  socialt	  kapital	  mellan	  medborgare	  samt	  att	  projektet	  möjliggör	  för	  

samarbete	  mellan	  offentliga	  och	  privata	  aktörer,	  ideella	  organisationer	  och	  de	  
boende.	  	  

– Dessutom	  får	  projekten	  gärna	  vara	  fotgängarvänliga	  samt	  utmana	  våra	  sinnen.	  
	  
Utdrag	  av	  riktlinjerna	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  (Stockholms	  stad,	  2013c	  s.	  2):	  

– ”Utveckla	  förbisedda	  delar	  av	  den	  gemensamma	  stadsmiljön	  och	  fastigheter.	  	  

Figur	  23,	  Vill	  du	  skapa	  förändring?	  (Lydon	  et	  al.,	  2012).	  
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– Komma	  som	  en	  idé	  från	  stockholmarna	  eller	  i	  dialog	  med	  stockholmarna.	  
– Bidra	  till	  ökad	  trygghet,	  försköning,	  göra	  staden	  mer	  upplevelserik	  eller	  skapa	  nya	  

levande	  mötesplatser.	  
– Vara	  nydanande.	  Med	  nydanande	  menas	  ny	  verksamhet	  eller	  nytänkande	  för	  att	  

förbättra,	  aktivera	  eller	  levandegöra	  offentliga	  platser	  eller	  lokaler.	  Projekten	  ska	  
kunna	  spridas	  till	  övriga	  delar	  av	  staden.”	  

	  
Idéerna	  ska	  komma	  från	  medborgarna,	  men	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  ska	  främja	  till	  en	  
mer	  rättvis	  och	  demokratisk	  stad	  framkommer	  inte	  i	  riktlinjerna	  (men	  tankarna	  finns	  hos	  
tjänstemännen).	  Att	  projekten	  ska	  förändra	  människors	  perspektiv	  och	  syn	  av	  platsen	  samt	  
öka	  medvetenheten	  för	  staden	  saknas	  också.	  Dessutom	  är	  den	  sista	  punkten	  ”Vara	  
nydanande”	  relativt	  byråkratisk	  och	  svårtolkad.	  En	  av	  tjänstemännen	  tyckte	  att	  det	  lättare	  
borde	  beskrivas	  för	  att	  uppmana	  till	  mer	  lekfulla	  och	  experimentella	  projekt.	  Min	  tolkning	  
av	  att	  projekt	  ska	  vara	  ”nydanande”,	  är	  att	  tjänstemännen	  ska	  försöka	  hitta	  på	  och	  utveckla	  
nya	  lösningar	  och	  verksamheter,	  premiera	  sådana	  förslag	  från	  stockholmarna	  eller	  kopiera	  
de	  senaste	  coola	  och	  hippa	  projekten	  ifrån	  USA.	  	  	  
	  
Alla	  idéburna	  projekt	  i	  Stockholm	  ligger,	  enligt	  mig,	  inom	  ramen	  för	  projekt	  vilka	  kan	  gå	  
under	  namnet	  tactical	  urbanism,	  även	  Trafikkontorets	  Open	  street.	  Men	  bland	  de	  projekt	  
som	  har	  gjorts	  eller	  bland	  exempel	  i	  riktlinjerna	  saknas	  de	  mest	  osanktionerade	  metoderna	  
i	  tactical	  urbanism.	  T.ex.	  är	  guerilla	  gardening	  (illegal	  stadsodling)	  och	  chairbombing	  (att	  
placera	  ut	  hemmagjorda	  sittplatser	  i	  den	  offentliga	  miljön)	  nog	  inte	  projekt	  vilka	  helt	  ligger	  
Stockholms	  stads	  linje.	  Hur	  mycket	  kan	  och	  vill	  den	  offentliga	  sektorn	  släppa	  sitt	  ansvar	  
över	  planeringen	  och	  stadsbyggandet	  för	  att	  medborgarna	  istället	  ska	  göra	  det?	  Det	  är	  
lättare	  att	  tillåta	  flyttbara	  stolar	  på	  ett	  open	  street	  under	  några	  sommarlördagar	  än	  att	  
stockholmaren	  själv	  bestämmer	  var	  och	  när	  sittplatser	  ska	  finnas	  i	  gatumiljön.	  Troligtvis	  
vill	  Stockholms	  stad	  ha	  fortsatt	  stor	  kontroll	  över	  planeringen	  eftersom	  andra	  alternativ	  
inte	  finns	  med	  i	  riktlinjerna	  eller	  att	  ingen	  tjänsteman	  nämnde	  relativt	  osanktionerade	  
projekt	  i	  intervjuerna.	  Idag	  styrs	  mycket	  av	  stadsrummet	  utav	  kapital	  och	  konsumtion,	  vilka	  
möjligheter	  eller	  konsekvenser	  skulle	  det	  få	  att	  låta	  medborgaren	  kunna	  påverka	  mer	  och	  
ha	  ett	  större	  ansvar?	  	  
	  
Enligt	  förespråkare	  för	  tactical	  urbanism	  (bl.a.	  Lydon	  (et	  al.	  2012)	  och	  Merker	  (i	  Hou,	  
2010))	  finns	  en	  rad	  olika	  varianter	  av	  taktiker	  vilka	  kan	  användas	  för	  att	  med	  tillfälliga	  
projekt	  skapa	  långsiktiga	  förändringar.	  Att	  experimentera	  och	  testa	  sig	  fram	  i	  stadens	  rum	  
till	  långsiktig	  förändring,	  är	  något	  jag	  håller	  med	  om.	  Ur	  de	  intervjuer	  jag	  har	  gjort	  med	  
samhällsplanerare	  i	  Stockholms	  stad	  tycker	  jag	  att	  den	  aspekten	  saknas,	  och	  inte	  heller	  
riktlinjerna	  nämner	  det.	  I	  idéburen	  stadsförbättring	  ska	  tillfälliga	  projekt	  vara	  tydligt	  
avgränsade	  i	  tid.	  Projekten	  blir	  enligt	  mig	  varken	  experimenterande	  eller	  utmanande.	  Dock	  
ska	  enligt	  riktlinjerna	  ett	  idéburet	  projekt	  vara	  nydanande.	  Men	  det	  är,	  som	  tidigare	  nämnt,	  
ett	  väldigt	  vagt	  begrepp	  (något	  som	  även	  många	  av	  tjänstemännen	  tyckte)	  och	  behöver	  inte	  
alls	  betyda	  att	  det	  utmanar	  eller	  experimenterar	  med	  min	  normaliserade	  bild	  av	  en	  plats	  
eller	  förändrar	  mitt	  beteende	  där.	  Och	  detta	  är	  viktigt,	  jag	  delar	  Richard	  Sennetts	  (2013)	  
syn	  på	  att	  vi	  i	  staden	  hela	  tiden	  måste	  utmanas	  och	  konfronteras	  i	  vår	  vardag	  för	  att	  bli	  mer	  
toleranta	  och	  accepterande	  mot	  andra	  människor,	  kulturer,	  normer,	  religioner	  m.m.	  
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Hur	  kan	  idéburen	  stadsförbättring	  utvecklas?	  
	  
Majoriteten	  av	  förvaltningarna	  menar	  att	  det	  från	  centralt	  håll	  borde	  komma	  mer	  direktiv	  
och	  gemensamt	  nå	  ut	  med	  reklam	  och	  information	  till	  stockholmarna.	  Att	  staden	  centralt	  
arbetar	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  efterfrågas,	  t.ex.	  med	  en	  samordnare	  (personen	  
behöver	  dock	  inte	  sitta	  centralt,	  utan	  kan	  lika	  gärna	  vara	  fysiskt	  placerad	  på	  en	  
stadsdelsförvaltning	  eller	  inte	  ha	  någon	  fast	  plats	  över	  huvud	  taget).	  Inte	  bara	  för	  att	  
underlätta	  marknadsföring	  utan	  även	  för	  att	  få	  till	  samverkan	  mellan	  förvaltningarna,	  ha	  en	  
registerbank	  över	  staden	  med	  tillgängliga	  tomma	  lokaler	  och	  fungera	  som	  stöd	  för	  
samhällsplanerarna	  ute	  stadsdelarna.	  Direktiven	  skulle	  då	  kunna	  bli	  tydligare,	  samarbete	  
mellan	  förvaltningarna	  lättare	  samt	  ge	  ett	  enhetligt	  budskap	  utåt	  och	  inom	  organisationen.	  
Men	  det	  skulle	  även	  skapa	  en	  ingång	  dit	  medborgarna	  kan	  vända	  sig.	  	  
	  
Flera	  av	  tjänstemännen	  såg	  risker	  i	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  främst	  blir	  en	  metod	  för	  
innerstaden.	  Framförallt	  ytterstadsdelarna	  är	  oroliga	  samt	  villrådiga	  på	  hur	  de	  ska	  få	  in	  
förslag	  från	  medborgarna,	  medan	  både	  Norr-‐	  och	  Södermalm	  samlar	  förslag	  på	  hög.	  
Skärholmens	  samhällsplanerare	  trodde	  det	  kanske	  beror	  på	  att	  en	  urban	  stadsmiljö	  ökar	  
medvetenheten	  och	  engagemanget	  från	  de	  boende,	  samhällsplaneraren	  i	  Spånga-‐Tensta	  
nämnde	  att	  det	  beror	  på	  socioekonomiskt	  skillnad	  och	  bakgrund.	  Oavsett	  orsak	  är	  det	  
viktigt	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  likvärdig	  i	  hela	  staden.	  Enligt	  två	  av	  tjänstemännen	  
pratar	  politikerna	  om	  en	  sammanhållen	  stad,	  att	  medborgarna	  ska	  ha	  samma	  möjligheter,	  
samma	  förutsättningar	  i	  hela	  staden.	  Men	  enligt	  tjänstemännen	  i	  ytterstadsdelarna	  är	  inte	  
fallet	  så	  i	  dagens	  Stockholm.	  Intressant	  var	  att	  den	  enda	  av	  informanterna	  vilken	  inte	  såg	  
några	  risker	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  var	  tjänstemannen	  på	  Förnyelseavdelningen.	  
Vilken	  är	  den	  enhet	  som	  utformat	  riktlinjerna	  men	  inte	  praktiskt	  arbetar	  med	  idéburen	  
stadsförbättring.	  	  
	  
Hur	  kan	  idéburen	  stadsförbättring	  organiseras	  för	  att	  bättre	  möta	  ”allas”,	  särskilt	  svaga	  
gruppers,	  behov?	  En	  samordnare	  kan	  bidra,	  men	  min	  mening	  är	  att	  först	  och	  främst	  behövs	  
en	  diskussion	  inom	  organisationen	  vilka	  mål	  kommunen	  ska	  ha	  med	  idéburen	  
stadsförbättring	  och	  vad	  verksamheten	  ska	  fokusera	  på.	  Finns	  all	  nödvändig	  kunskap	  om	  
tactical	  urbanism	  inom	  kommunen?	  Därefter	  behöver	  organisationen	  strukturera	  hur	  
idéburen	  stadsförbättring	  ska	  användas	  praktiskt	  så	  att	  alla	  förvaltningar	  arbetar	  på	  
liknande	  sätt:	  hur	  staden	  ska	  nå	  ut	  med	  information	  till	  stockholmarna,	  hur	  medborgarnas	  
idéer	  kan	  nå	  fram	  till	  tjänstemännen	  och	  tas	  emot,	  hur	  idéburen	  stadsförbättring	  ska	  
finansieras	  och	  genomföras	  (ska	  ex.	  ett	  projekt	  anses	  vara	  tillfälligt	  om	  den	  fortsätter	  år	  
efter	  år?	  Hur	  stor	  roll	  får	  kommunen	  ha	  vid	  genomförandet?).	  	  
	  
Materialet	  i	  denna	  studie	  är	  för	  knapphändigt	  för	  att	  ge	  konkreta	  förslag	  på	  alla	  punkter,	  
men	  framförallt	  handlar	  det	  för	  Stockholms	  stad	  att	  internt	  föra	  dialog	  kring	  idéburen	  
stadsförbättring.	  Det	  finns	  väldigt	  mycket	  kunskap	  och	  kompetens	  bland	  tjänstemännen	  
kring	  medborgardelaktighet	  och	  tillfällig	  användning.	  En	  samverkan	  mellan	  förvaltningarna	  
skulle	  därför	  resultera	  i	  konkreta	  resultat	  på	  hur	  riktlinjerna	  ska	  tolkas	  och	  användas,	  tror	  
jag.	  	  
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Riktlinjerna	  anger	  att	  medborgarna	  ska	  mötas	  av	  ”…	  en	  problemlösande	  attityd	  och	  positiv	  
inställning”	  och	  att	  förvaltningarna	  ska	  arbeta	  med	  ”nya	  kommunikationskanaler”.	  Hur	  
staden	  ska	  arbeta	  med	  problemlösande	  attityd	  och	  positiv	  inställning	  framgår	  inte	  i	  
riktlinjerna	  och	  inte	  heller	  vad	  ”nya	  kommunikationskanaler”	  kan	  innebära.	  Idag	  lämnas	  
förslag	  och	  idéer	  från	  stockholmarna	  in	  till	  staden	  via	  post	  och	  stadens	  hemsida.	  En	  del	  av	  
projekten	  presenterade	  i	  denna	  uppsats	  har	  kommit	  via	  den	  kanalen	  men	  även	  via	  
medborgardialoger	  och	  när	  klagomål	  från	  medborgarna	  framförts	  på	  nämndmöten.	  	  
	  
Framförallt	  hur	  ytterstadsdelarna	  ska	  arbeta	  för	  att	  få	  in	  mer	  idéer	  från	  medborgarna	  är	  
något	  staden	  måste	  förbättra.	  Att	  ta	  lärdom	  från	  andra	  städer	  vilka	  arbetat	  längre	  med	  
tactical	  urbanism	  kan	  vara	  ett	  sätt,	  exempelvis	  har	  San	  Francisco	  en	  egen	  hemsida	  för	  sina	  
fickparker	  och	  torg	  (Pavement	  to	  Parks,	  2015).	  Där	  kan	  San	  Franciscobon	  dels	  få	  
information	  om	  de	  två	  tactical	  urbanism-‐aktionerna,	  men	  framförallt	  att	  enkelt	  ansöka	  om	  
att	  sätta	  upp	  en	  fickpark	  tillsammans	  med	  staden.	  Kritiker	  hävdar	  att	  fickparken	  då	  
institutionaliseras	  och	  att	  utformning	  samt	  utförande	  blir	  för	  styrt	  av	  staden.	  Men	  att	  enkelt	  
fylla	  i	  ett	  formulär	  och	  därmed	  kunna	  ansöka	  för	  att	  genomföra	  sin	  idé	  gör	  att	  det	  blir	  
tillgängligare	  för	  en	  bred	  massa	  och	  mindre	  tidskrävande,	  anser	  jag.	  Dock	  tycker	  jag	  att	  San	  
Franciscos	  planeringsavdelning	  styr	  processen	  för	  mycket,	  installationerna	  är	  ofta	  dyra	  
(8.000-‐24.000	  dollar)	  och	  ett	  projekt	  tar	  lång	  tid	  att	  genomföra	  (1-‐3	  månader).	  
	  
Att	  få	  ”nya	  kommunikationskanaler”	  vilka	  fungerar	  är	  något	  Stockholms	  stad	  får	  testa	  sig	  
fram	  för	  att	  se	  vad	  som	  fungerar.	  Förutom	  att	  fysiskt	  komma	  till	  medborgaren	  och	  mötas	  på	  
hens	  villkor,	  kan	  en	  app	  på	  smartphones	  tillgängliggöra	  idéburen	  stadsförbättring.	  Även	  att	  
uppmärksamma	  stockholmarna	  med	  hjälp	  av	  installationer	  och	  skyltar	  i	  utemiljön	  kan	  öka	  
medvetenheten	  över	  att	  medborgarna	  har	  möjlighet	  att	  förändra.	  Det	  kan	  vara	  att	  
synliggöra	  en	  plats	  som	  kanske	  inte	  nyttjas	  eller	  utmana	  människors	  allmänna	  rådande	  
uppfattning	  för	  att	  tillfälligt	  föra	  in	  nya	  ideal	  och	  värderingar	  i	  rummet.	  
	  
Förutom	  en	  ekonomisk	  redovisning	  och	  en	  projektrapportering	  på	  vad	  man	  har	  gjort,	  har	  
staden	  inga	  krav	  på	  utvärdering	  för	  projekten	  inom	  idéburen	  stadsförbättring.	  Staden	  kan	  
alltså	  inte	  få	  tydliga	  resultat	  ifall	  ett	  projekt	  är	  lyckat	  eller	  inte,	  ifall	  den	  har	  lett	  till	  ökad	  
livskvalitet	  i	  närområdet.	  Trots	  att	  rapporten	  för	  varje	  projekt	  ger	  en	  indikation	  på	  vilka	  
effekter	  den	  har	  gett	  är	  det	  märkligt	  att	  inte	  staden	  tagit	  fram	  någon	  form	  av	  
utvärderingsmaterial.	  Detta	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  utvärdera	  och	  utveckla	  (eller	  avveckla)	  
idéburen	  stadsförbättring.	  Att	  tactical	  urbanism	  och	  dess	  svenska	  variant	  saknar	  tydlig	  
utvärderingsmetod	  är	  en	  påtaglig	  global	  trend.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  ett	  problem	  beroende	  
på	  syftet	  med	  varför	  metoden	  används.	  T.ex.	  som	  en	  av	  tjänstemännen	  var	  inne	  på,	  ifall	  
metoden	  är	  till	  för	  att	  skapa	  ett	  mer	  kreativare	  och	  experimentellt	  stadsrum	  eller	  om	  det	  
ska	  vara	  ”nyttogörande”	  och	  därmed	  utvärderas	  därefter.	  	  
	  
Att	  ge	  stockholmarna	  verktyg	  att	  själva	  påverka	  sin	  stad	  kan	  skapa	  större	  förändringar	  på	  
sikt	  och	  mer	  ansvarsfulla	  och	  medvetna	  medborgare.	  För	  trots	  sin	  avsaknad	  av	  
gräsrotsaktivism	  skulle	  idéburen	  stadsförbättring	  kunna	  leda	  till	  att	  stockholmarna	  blev	  
mer	  medvetna	  om	  sin	  stad,	  sina	  behov	  och	  att	  det	  faktiskt	  går	  att	  påverka	  stadens	  
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utformning.	  Idéburen	  stadsförbättring	  blir	  då	  en	  väg	  för	  att	  utforska	  det	  McFarlane	  (2011)	  
kallar	  för	  ”urbant	  lärande”	  (urban	  learning).	  	  
	  

”Stockholm	  the	  Capital	  for	  the	  Hipsters”	  
	  
”Stockholm	  ska	  vara	  en	  stad	  i	  världsklass	  …	  Riktlinjerna	  till	  idéburen	  stadsförbättring	  
kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  ett	  tryggare,	  vackrare	  och	  mer	  upplevelserikt	  Stockholm	  där	  
fler	  mötesplatser	  återfinns.”	  –	  Sten	  Nordin	  f.d.	  borgarråd	  (Stockholms	  stad,	  2013d	  s.	  5).	  
	  
Är	  metoden	  idéburen	  stadsförbättring	  egentligen	  en	  typ	  av	  produktplacering,	  ett	  sätt	  att	  
marknadsföra	  och	  visa	  människor	  samt	  andra	  städer	  att	  Stockholm	  är	  kreativare	  och	  bättre	  
än	  andra	  platser,	  att	  Stockholm	  är	  något	  större	  än	  ”the	  Capital	  of	  Scandinavia”?	  Under	  
intervjuerna	  med	  tjänstemännen	  framkom	  det	  att	  målet	  med	  riktlinjerna:	  att	  skapa	  en	  
attraktivare	  och	  kreativare	  utemiljö,	  ligger	  i	  linje	  med	  stadens	  ambitioner	  för	  att	  
”Stockholm	  ska	  bli	  en	  kreativ	  stad	  i	  världsklass”.	  	  
	  
Enligt	  Peck	  (i	  McFarlane,	  2011)	  söker	  städer	  hela	  tiden	  nya	  sätt	  att	  skapa	  eller	  locka	  till	  sig	  
kreativa	  entreprenörer,	  och	  att	  undersöka	  hur	  andra	  städers	  hipsterization	  strategies	  
(strategier	  för	  att	  locka	  till	  sig	  hipsters)	  ser	  ut.	  Städerna	  måste	  dessutom	  marknadsföra	  sig	  
som	  önskvärda	  platser	  för	  affärer,	  turism	  och	  livsstil	  (Bridge	  &	  Watson,	  2003).	  Men	  många	  
av	  städernas	  försök	  att	  verka	  unika	  samt	  ”sätta	  dem	  på	  kartan”	  är	  antingen	  imitationer	  eller	  
blir	  snabbt	  imiterade	  i	  andra	  städer	  (Harvey,	  2011),	  det	  unika	  blir	  bara	  en	  city	  branding,	  
med	  en	  förkärlek	  ”…	  för	  citat	  och	  fiktion	  snarare	  än	  innovation	  och	  funktion	  och	  slutligen	  
för	  mediet	  snarare	  än	  budskapet	  och	  ytan	  snarare	  än	  innehållet.”	  (Harvey,	  2011	  s.	  121).	  	  
	  
Idéburen	  stadsförbättring	  skulle	  kunna	  användas	  för	  det,	  för	  märkesprofilering,	  att	  
Stockholm	  marknadsförs	  för	  att	  vara	  en	  urban	  och	  hipp	  stad.	  För	  många	  av	  de	  boende	  i	  
Stockholm	  är	  det	  säkert	  positivt.	  Deras	  stad	  blir	  tack	  vare	  metoden	  mer	  livfull	  och	  vacker	  
samtidigt	  som	  den	  gör	  staden	  mer	  attraktiv	  på	  en	  världsmarknad	  för	  att	  locka	  till	  sig	  företag	  
och	  människor	  ur	  den	  kreativa	  klassen,	  vilket	  skapar	  tillväxt.	  Men	  olika	  områden	  i	  
Stockholm	  har	  olika	  förutsättningar,	  något	  tjänstemännen	  är	  medvetna	  om.	  En	  del	  projekt	  
kanske	  passar	  bättre	  i	  vissa	  stadsdelar	  och	  sämre	  i	  andra	  eller	  att	  i	  vissa	  stadsdelar	  behöver	  
kommunen	  arbeta	  mer	  aktivt	  för	  att	  få	  in	  idéer.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  staden	  konsekvent	  
verkar	  för	  att	  idéburen	  stadsförbättring	  i	  största	  mån	  kommer	  alla	  invånare	  i	  Stockholm	  till	  
gagn.	  	  
	  
Risken	  finns	  annars	  att	  satsningarna	  bara	  görs	  i	  innerstaden	  och	  att	  periferin	  glöms	  bort,	  
mer	  kanske	  på	  grund	  utav	  okunskap	  och	  dålig	  prioritering	  av	  resurser	  än	  av	  illvilja.	  I	  en	  
redan	  segregerad	  stad	  skulle	  de	  ekonomiska	  och	  sociala	  skillnaderna	  öka	  ännu	  mer	  tror	  jag.	  	  
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Slutsats	  
	  
Uppsatsens	  huvudsyfte	  har	  varit	  att	  undersöka	  teorier	  om	  ”rätten	  till	  staden”	  i	  korrelation	  
med	  tactical	  urbanisms	  praktiska	  användning,	  är	  grundvärderingarna	  bakom	  tactical	  
urbanism	  i	  linje	  med	  vad	  metoden	  faktiskt	  gör.	  Bidrar	  den	  till	  att	  bättre	  möta	  medborgarnas	  
behov,	  i	  synnerhet	  svaga	  grupper	  i	  samhället,	  och	  öka	  livskvaliteten	  för	  många	  olika	  
grupper	  i	  staden,	  eller	  är	  tactical	  urbanism	  huvudsakligen	  en	  metod	  för	  att	  tillfredsställa	  
medborgare	  vilka	  redan	  är	  privilegierade	  i	  staden?	  Teoretiskt	  följer	  tactical	  urbanism	  sitt	  
ursprung	  och	  i	  många	  fall	  även	  i	  praktiken.	  Men	  det	  finns	  tendenser	  till	  att	  tactical	  urbanism	  
införlivats	  i	  neoliberalismens	  stadsutveckling,	  vilket	  bl.a.	  kan	  leda	  till	  gentrifiering	  och	  att	  
den	  främst	  är	  en	  metod	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  levande	  och	  attraktiv	  stad	  för	  den	  ”kreativa	  
klassen”.	  Tactical	  urbanism	  riskerar	  att	  förlora,	  om	  den	  inte	  redan	  börjat	  göra	  det,	  sitt	  
taktiska	  verktyg	  för	  alla	  i	  staden	  (sin	  själ).	  Framförallt	  förloras	  då	  en	  möjlighet	  för	  de	  
marginaliserade	  grupperna	  att	  förändra	  sin	  närmiljö,	  sin	  stad	  och	  därmed	  även	  sig	  själva.	  
Intervjuerna	  från	  Stockholms	  stad	  visar	  att	  tanken	  på	  ifall	  tactical	  urbanism	  eller	  idéburen	  
stadsförbättring	  kan	  leda	  till	  gentrifiering	  saknas,	  dock	  reflekterar	  många	  över	  risken	  att	  
den	  främst	  gynnar	  innerstadsborna.	  	  
	  
Stockholms	  stads	  riktlinjer	  för	  idéburen	  stadsförbättring	  sammanfaller	  inte	  helt	  med	  vad	  
tactical	  urbanism	  i	  teorin	  står,	  men	  ligger	  i	  linje	  med	  metoden.	  I	  vilket	  syfte	  Stockholms	  stad	  
tagit	  fram	  idéburen	  stadsförbättring	  är	  inte	  helt	  tydligt	  eftersom	  riktlinjerna	  inte	  är	  helt	  
förankrade	  i	  stadens	  organisation.	  Det	  behövs	  en	  tydligare	  förankring	  uppifrån	  och	  ut	  till	  
stadsdelsförvaltningarna	  om	  vad	  syftet	  med	  idéburen	  stadsförbättring	  är.	  När	  bakgrund	  
och	  förståelse	  för	  en	  teoris	  ursprung,	  drivkraft	  och	  tillväxt	  saknas	  så	  uppstår	  en	  risk	  för	  att	  
essentiell	  förståelse	  går	  förlorad.	  Ur	  historien	  kan	  vi	  lära	  oss	  mycket	  om	  framtiden,	  tror	  jag.	  
Dessutom	  finns	  det	  ett	  behov	  enligt	  tjänstemännen	  av	  någon	  form	  av	  samordnare	  för	  
idéburen	  stadsförbättring.	  	  
	  
Både	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  kan	  användas,	  på	  gott	  och	  ont,	  för	  att	  
marknadsföra	  en	  stad.	  Ifall	  det	  sker	  på	  bekostnad	  för	  de	  svaga	  och	  utsatta	  i	  samhället	  
riskerar	  metodernas	  utfall,	  i	  direkt	  konflikt	  med	  tactical	  urbanisms	  ursprung,	  att	  förstärka	  
rådande	  barriärer	  och	  ojämlikhet	  i	  samhället.	  	  
	  	  
I	  skapandet	  av	  staden	  har	  människan	  möjlighet	  att	  göra	  om	  sig	  själv	  och	  förverkliga	  sitt	  
hjärtas	  önskan.	  Men	  om	  staden	  fortsätter	  vara	  en	  plats	  där	  rummets	  struktur	  skiljer	  
människor	  åt,	  säger	  det	  rätt	  mycket	  om	  våra	  värderingar,	  och	  om	  symbolen	  människan.	  Att	  
främja	  metoder	  vilka	  tillåter	  medborgaren	  att	  skapa	  staden	  blir	  en	  symbol	  för	  en	  rättvisare	  
stad.	  Om	  tactical	  urbanism	  och	  idéburen	  stadsförbättring	  möjliggör	  det	  får	  framtiden	  utvisa.	  
	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  denna	  uppsats	  ska	  ge	  en	  förståelse	  för	  vad	  tactical	  urbanism	  och	  
idéburen	  stadsförbättring	  står	  för.	  Dessutom	  önskar	  jag	  inspirera	  till	  en	  fortsatt	  diskussion	  
om	  hur	  och	  varför	  vi	  bygger	  våra	  städer,	  vilken	  påverkan	  det	  har	  på	  det	  offentliga	  rummet,	  
samt	  hur	  nya	  riktlinjer	  tas	  fram.	  Jag	  vill	  även	  framhålla	  vikten	  av	  en	  syftesbaserad	  riktlinje	  
som	  är	  enhetlig	  i	  kommunens	  hela	  organisation,	  från	  politiker	  till	  tjänstemän.	  	  
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För	  vidare	  studier	  föreslår	  jag	  forskning	  på	  vilka	  möjligheter	  medborgare	  i	  Sverige	  har	  för	  
att	  själva	  förändra	  det	  offentliga	  rummet	  och	  miljön	  i	  sitt	  närområde.	  Samt	  att	  det	  vore	  
intressant	  att	  undersöka	  hur	  offentliga	  riktlinjer	  och	  policys	  skapas	  och	  vilket	  utryck	  de	  får	  
på	  tjänstemannanivå.	  	  
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